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INTRODUa0

Competencia Comunicativa em Portugues é um programa para o
ensino da lingua portuguesa no nivel avangado, tendo como
fundament° didatico a abordagem comunicativa em suas formas oral
e escrita. Aproveitando os recursos de comunicagao usados na
fala didria, o material cid enfase as formas de narragao, descri-
gao e debate, ao mesmo tempo em que incentiva o aluno a criar a
sua forma pessoal de comunicagao dentro dos padrOes gerais da
lingua.

As quatorze unidades, foram programadas para dois semestres
intensivos, de 5 horas de aula semanais e obedecem aproximadamen-
te ao seguinte formato:

1. Leitura. A unidade a introduzida pela leitura ou por um
topic° para debate, dos quais vao geiar o vocabuldrio a ser
desenvolvido e os vdrios temas para conversagao e redagdo.
Alem de apresentar uma variedade de estilos literdrios, a
leitura tambem a usada para introduzir aspectos da cultura
brasileira.

2. Exercicio Oral.
A. Perguntas - Perguntas feitas sobre a leitura, com a

finalidade de levar o aluno a localizar a resposta
no texto e reproduzi-la textualmente ou com pequenas
modificagOes. Atraves desta prdtica o aluno terd a
oportunidade de repetir as construgOes e assim
exercitar-se nos aspectos gramaticais da lingua.

B. Conversagio - Perguntas feitas sobre o conteddo do
texto para 5.nterpretagao do mesmo. As perguntas se
expandem para assuntos relacionados imitando o
desenvolvimento natural de uma conversa em que
passa de um assunto a outro. Neste exercicio o
aluno pode dar expansao a sua criatividade, bem como
livremente expressar o conhecimento que tenha dos
assuntos discutidos ou de pedir informagoes sobre
aspectos desconhecidos. Desta maneira, estabele-
ce-se naturalmente o debate.

3. Exercicio Escrito. Sugestoes para redagao baseadas nos temas
do Exercicio Oral.

4. Exercicio de Vocabulario.
A. Sintinimos - Desenvolvimento do vocabuldrio atraves

da substituigio de vocdbulos da leitura por sinoni-
mos ou expressoes correspondentes. Em muitos casos
a introdugao de uma nova expressio exige alteragOes
gramaticais como no use da pontuagao, mudanga de
preposigOes, concorddncia, etc.
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B. Ampliagao - Expansio do vocabulario partindo da
ideia contida em uma palavra e criando outras
situag6es relacionadas a ela. 0 aluno terA que nio
so consultar o dicionario mas, se possivel, tambem
se informar com falantes nativos da lingua, propor-
cionando maior criatividade pessoal na acumulagao
das informag6es recebidas.

5. Revisio Gramatical. Revisao de aspectos gramaticais mais
dificeis e que ainda demandem mais estudo. Exercicios de
verificagao.

6. Musica. Este segmento tem a fungi° de continuar a prAtica da
prontincia, da repetigao das formas gramaticais estudadas na
unidade, da expansao do vocabulario, e de proporcionar
conversagao sobre a tematica das cangoes, as quais introduzem
aspectos importantes da cultura brasileita.

7. Leitura Suplementar. Devido a enfase dada a conversagao, o
material se tornou carente de mais leituras, razio pela qual
foi introduzida uma leitura complementar. Esta poderd ser
discutida em seu contetldo desde que a sua temAtica esti de
alguma forma relacionada aos assuntos discutidos na unidade.

8. Vocaburdrio. Apresentagao de listas de palavras da leitura
com as respectivas tradug6es. Estas palavras podem apresentar
dificuldades aos alunos.
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Segunda-feira

De manhi bem cedo a mae vai chami-lo. De cuecas, arrasta
os chinelos pela casa, lava o rosto na igua fria, demora-se no
banheiro.

Enquanto a mie prega o botio da Camisa, alisa o cabelo
5 empastado de brilhantina. Olha o relOgio: sate e cinco. Tern

ainda quarenta a cinco minutos. Boceja.
Em crianca queria ser dentista. Com a aorta eibita do

pai, precisou trabalhar e nio gobrou tempo para o estudo. R4.-

cim-saido do servico militar, ompregou-se coma vendedor numa
10 firma de ptgas de automoveis. Como o ordenado i pequeno a ganha

gratificacoes pelas vendas, trabalha de mahhi.i noite. Foil in-
clusive, citado pal:2 Diretor na festa do fim do ano a recebeu
um diploma de Honra ao Nirito, que a mie emoldurou a colocou na
parade.

15 Nos sibados a noite vai.ao cinema. Na volta, nio se deMo-
ra na rua, pots a mie sofre do coracio e nio.pode ficar 96. Nos
domingos acorda ao meio-dia, toms uma cerveja no almoco e passa
a tarde lendo revista em quadrinhos, o cinzeiro enchendo de pan -
tas de cigarros.

20 Vbci precisa casar, meu filho.
- - Tem tempo, mae.
Coleciona fotografias de mulheres nuas, que esconde no ar-

mirio, embaixo das roupas. Na rua caminha com passos lentos e
pesados. A ml. diz que se parece com o pai. Sorri sem abrir a

25 boca, para esconder a falha do dente.
Ultimamente tem sentido uma dorzinha enjoada na boca do es-

ti:imago. Nio conta a mae, para nio assusti-la. Temendo que seja
racera, bebe um copo de leite em cada bar que entra.

Antes de sair, lava a louca do cafi, que a velha nio pode
30 fazer esforco.

Depresaa, meu filho, vuce vai se atrasar.
Pods dinheiro a mie, que guarda o seu ordenado, e veste a

camisa, enquanto ela recomenda:
Cuidado no atravessar a rua.

35 Alisa ainda uma vez o cabelo, beija a mae e sai. Da porta,
ela abana, orgulhosa do filho. E os passos dela, iniciando a se-
mana, parecem o de um bicho se arrastando penosamente.

Carlos Carvalho



2

EXERCICIO ORAL

A. Perguntas

1. A que o rapaz e acordado pela mae?
2. Como ele se sente ao acordar pela manhe?
3. For que ele precisou trabalhar?
4. Por que ale trabalha de manha a noits?
5. Na volta do cinema, por que ela neo se demora na rua?
6. Por que ele resmmga quando a mae vai acordi-lo?
7. Por que ale neo abre muito a boca quando sorri?
8. Por que ale nao conta a mae sabre a dorzinha que sente no estomago?
9, 0 que ale babe em cada bar e por qui?
10. Por qua ale lava a lotto do cafe?
11. Onde ale esconde as fotografias de mulheres nuas?
12. Como se parecem os passos dale e por.que?

B. Conversagao

1. Na sua opiniao, como e o protagonista deste trecho?
2. Voce acha que a mae dale o explora?
3. Como voce caracteriza a atitude dela?
4. 0 que voce queria ser quando era crianga? Mudou de ideia? Por qui?
5. 0 que voce acha des segundas-feiras?
6. Voce seria a favor de uma semana com apenas quatro dias uteis?
7. Se este for o caw, que dia Etil voce eliminaria?
8, Qual o seu dia favorito? Por qui?
9, Quais os seus feriados favoritos? Por qui?
10. Quais as ferias de que voce mais gosta? (de verso, da escola,do trabalho)

EXERCfCIO ESCRITO

Reescreva o conto acima do ponto de vista da mae ou do filho.
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EXERCTCIO DE iTOCABULXRIO

A. Sinanimos

Substitua as espressos sublinhadas por outras do text* "Segundo-feiran.

1. Lava o rosto na ;sus frig, fica auto to no banheiro.

2. Quando era crianga queria ser dentist*.

3. Co. a sort* repentina do poi, Intsue trabalhar a nio limbs mo pars o estudo.

4. Ao sair do servigo militar, empregou-se como vendedor a de pegas de
WaiNeis.

5. 0 ordentio i pequeno a por isso trabalha o dia. todo.

6. Poi ate mosso citodo polo Diretor na festa do fim do ow.

7. Ao regressor, nio se demora no rum, pots a mie ten uno doen a do coragio

8. Co1ecions retratos de mulheres nuns, quo esconde debaixo dos roupos.

9. Na rum comieha cam Samos vagrosos e pesados.

10. A au dis 'ye i sotto parecido cos o pai.

11. lacentemente ten sentido ima dorzinha enjoada us boca do estanago.

12. Nio diz nada i aie pars n7o preocupi-,a.
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13. Antes de sair, lava.a louca do cafe, porque a velha nio pole fazer esforco.

14, Ripido, neu filho, voce vai chegar atrasado.

15. Pede dinheiro a mie e vests a camisa enquanto ela aconselha:

16. Cuidado ao cruzar a rua.

17. Alisa mais uma vez o caboslo, help' a mie a sai.

18. E os passos dela, come ando a semana, parecem os de um animal se erras-
tando com grande d f culdade.'



B. Ampliagao

1. L avar o mato, 0 qua mais se pods fazer no -banheiro?

os dentes.

banho.

a Barba.

os cabelos.

a maquiagem.---_------

5

2. D. mews. Usa-se a conjuncio de, seguida de palavra do vestuirio. Fag& frases
com de em combinagio cam u palavras abaixo. Ex.: "Ele saiu de maim brance

pijama

tern

vestido

saia

casaco

chapeu

calca

paleti esporte

sapato

3. Recim-eado. guns verbos sao comumente usados com a expressio maim.

raga frames cor egza expressio o os verbos abaixo. Ex.: "0 presidents

recim-eleito tea fella de ser muito bonesto"

uascer

GMAT

formar (graduate)

aprovar

publicar

admitir

aposentar

inaugurar

13



4, Ir ao cinema. Quando seguido de none feminino, ao passa a i. Use as for-
ms ao ou a conform o ginero da palavra que se segue.

Ele vai cinema teatro

jogo de futebol biblioteca

praia coligio

igreja super-mercado

hospital cidade

6

5. 0 rapaz ooleciona fotografias de mulheres. Quais outras coisis que comumentese coleciona?

5. Lavar a Iowa. Quais os outros objttos de cozinha que comumente se lava?

silverware pratos cups pans

glasses

7. Gratificago. Esta expresso significa uma quantia de dinheiro que se di a uma
pessoa acima do salirio regular. Outros tipos espectficos de gratificasao:

gorjeta que se di para o garcon em -m restaurante ou bar, para
para , para

bonus a dado pelas companhias ao seus funcionirios, geralmente no fim do ano.

comissao. 0 que i uma comissio?

ealario ou ordenado querem diner a mesma coisa. Defina estas palavras:

honoraria.° honoririo nio i um salirio porque nio i de quantia fixa e_i dado_pelo
individuo, nio por uma companhia. As pessoas que recebem honorarios sao:

medicos,
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8. Nos do vesturirio

a. Como as pessoas se vestem para assistir um casamento?

Mulheres

Homens

b. Normalmente, comoeque as pessoas se vestem para trabaihar em um escrit6
rio?

Homens

Mulheres

JIf.WOM/MMal

C. Como 'os estudantes se'vestem na universidade? (Nas virias estag5es do ano)

Moses

Rapazes

d. Para nadar, os homens usam um e as mulheres um

e. Descreva como voce se sente confortavelmente vestido.
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REVISAO GRAMATICAL

I. Expressoes de lugar.

a. en baize, dB

debaixo de
Ex.:

0 manino escondeu os brinquedos debaixo da (em baixo da)

abaixo di: belay

0 Brasil esti abaixo da linha do equador.

cams.

8

sob: under

Todas as tardes ales se sentsvam sob as irvores para bater um papo.
ou

Elea se ssntavaa debaixo des (em baixo das) irvores.

b. em cima:dl: on (on tap'of)
Ex.:

Masai o msu chaplet: em cima da mesa.

de'cima de: from (from the top of)
Ex.:

0 operirio caiu de came do talhado case.
Di pra is vet a cidade toda de circa dist* pridio.

aoima de: above
Ex.:

As weans astavam muito anima do pico des montanhas.

sobre: on (on top of) over
Ex.:

As chaves do armirio estio saw a escrivaninha.
0 aviao passou voando sobre as nuvens.

Nota: Algumas das express5es anima tambem podem ser usadas
em outros sentidos:

abaixo de:
Ex.:

0 coronel esti abaixo do general.

aoima de
Ex.:

0 Presidents esti aoima dastas questges.
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c. atrds de : behind, after someone or something
dotra di: behind

Ex.:

Ele estacionou o carro atras da (detras da) loja.
A polrcia correu atrds do ladrio.

d. ern pent, di: in front of
Ex.:

0 cinema foi construfdo no frente do parque de diversio.

Exercicio:

I. raga frases com as express8es indicadas:

1. sob

9

2. em baixo de

3. de cima de

4. sobre

5. em cima de

6. debaixo de

7. abaixo de

8. abaixo de (outro sentido)

9. acima de

acima de (outro sentido)

II. Complete as frases com as expressOes estudadas aqui:

1. 0 Chile fica

2. Os soldAdos estio

3. A cabega esti

4. A chanini esti

5. 0 jardim esti

do Peru.

o comando direto do coronel.

do chapiu.

do telhado da casa.

da casa e o quintal esti dacasa.

6. Ficou provado que a inocincia do rapaz estava qualquer suspeita.

7. Porha as compras do balcio por favor.

8. 0 Chao esti dos meus pis, mas o teto esti

da minha cabega.

17
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II. Horas e horirios.

1. Que hares sio por favor?
Pode is dizer as horse?
Pods ss dar as hares?
Que bores voce ten?

1:00 E um hors. Una hors, Uma,
2:00 Sio duns horse. Dues horse. Dues.
6:00 Sio 'psis hares. Seis hares. Seis.
12:00 Sao doze hares. r neio-din.
24:00 Sio vinte e (pat= hares. g mein-noite.

2. Nos 30 vinutos depois da hors:

1:15 g uma s quince. Una e quince.
3:20 Sio tris s vinte. Tris e vinte
7:30 Sio sets e mein. Sio sate e trinta. Sete e mein.
15:25 Sio quince e vinte e cinco. Quince e vinte e cinco.

3. Nos 30 minutos antes da hors:

6:40 Sio seis e quarenta. Seis e guarantee
Sio vinte pars as sets. Vinte pars as sete.
Felten vinte pare as sete.

4. No Brasil, a tendincia atual i de se dicer as horns de 1 a 24. Antes se
usava os nGmaros de 12 a 24 samente em situsq5es formais.

8:00 Sio oito horse da manhi. Sio oito horse.
19:30 Sio dezenove horse e trinta. Sio dezenove e trinta (e meia).

5. I que hares sai o sou vSo?
Mau v5o sai a 1 :00 hr. em ponto.

Voci tem hors cam o dentists hoje?
Sim, as 15 hs.

Quanta tempo vai durar este reuniio?
Acho que ela vai das 20:00 hs. a mein-noite.

Ele marcou hors pars a entrevista?
Hamm sim. Vai ser as hs. da manhi.

A que horse voce levanta?

Geralmente as sets e quince.

18
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Exercicios;

I. Responds is seguintes perguntas usando horas e minutos.

1. Quando os seus pais chegaram?

2. Que hora comeqa a sua aula de portugues?

3. A que horas voce vai jantar?

4. Quanto tempo voce vai ficar aqui na biblioteca?

5. Para que horas voce vai marcar hora com o medico?

6. Que horas voce. tem?

II. Paga perguntas as seguintes respostas:

1.

2.

3.

4.

5.

Meu Bnibus sai is duas horas em ponto.

Hoje 135 posso trabalhar das 16:00 as 22:00 hs.

0 filme BS comeqa is 20.00 hs.

Exatamente tris horas: das 8:00 is 11:00 hs.

Meu aviio parte ao meio-dia e meio.

19



MOS ICA

Maria, Maria

Maria, Maria
S dom, uma certa mania
Uma forga que nos alerta
Uma mulher que merece viver a amar
Como outra qualquer do planeta

Maria, Maria
E o som, e a cor, e o suor
2 a dose =is forte e lenta
De uma gente que ri quando deve chorar
E nao vive, apenas aguenta

Mas a preciso ter forga
2 precis() ter raga
E precis() ter gana sempre
Quern traz no corpo a marca
Maria, Maria
Mistura a dor e a alegria

Mas a preciso ter manha
2 preciso ter grace'
2 preciso ter sonho sempre
Quem traz na pele essa marca
Possui a estranha mania
De ter fi na vida

Milton Nascimento e
Fernando Brant

'0

12



LEITURA SUPLEMENTAR

0 Dia da Criacio

Macho a fimea os criou
Mblia: Ginese, 1, 27

13

Hojs i sibado, amanhi i domingo
A vida vem em condos' comp o mar
Os blondes and ea cima dos trilhos
E nosso &labor Jesus Cristo morreu no Cruz para nos salvor.

Hojs i sibado, amanhi i domingz
Nio hi nada comp o tempo Tara passar
Poi muita bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo
Mas por via des dividas sou Deus de todo mal.

Moja i 'Sado,
Amanha nio Costa
Bojo o qua o
0 dia de sibado,

amadhi i domingo
de ver ninguim bem
dia do presents

ImpossIvel fugir a essa dura realiade
Nests momento todos os bares v.tio repletos de %orias vazios
Todos os namorados estao de moos entrelacadas
Todos os varid4s estop funcionaado ragularmente
Todas as mulheres estio atentas
Porque hoje i sibado.

II

Neste momenta hi um casamento
Torque hoje i sibado

Hi um divircio s um violamento
Torque hoje i sibado

Hi unbosom rico quo se meta
Porque hoje i sibado

Hi um incesto s uma regata
Torque hoje i sibado

Ha um espetaculo de gala
Porque hoje i sibado

Hi uma mulher que apanha s cola
Torque hoje i sibado

Hi um renovar-se de esperangas
Torque hoje i sibado

Hi uma profunda discordincia
Porque hoje i sibado

Hi um sedutor qus tomba morto
Torque hoje i sibado

Hi um grand. espfrito de porco
Porque hoje i sibado .
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Hi uma mulher que vita homem
rcrque hoje e sibado

Hi criancinhas que nao comem
Pow, hoje e sabado

Hi piquet ie de politicos
Porque hoje a sibado

Hi um grand. acriscimo de iffilis
Porque hoje a sabado

Ha um ariano e um* mutate
Porque hoje i sibado

Hi um* teasio inusitada

Porque hoje a sibado
Hi adolescincias seminuas

Porque hoje a sibado
Hi um vampiro pelas rues

Porque hoje a sibado
Hi um grande aumento no oonsumo

Porque hoje a sibado
Hi um noivo louco de ciGaes

Porque hoje i sibado
Hi um garden-party na cadeia

Porque hoje a sibado
Hi uma impasstvel lua cheia

Porque hoje a sibado
Hi dames de todas as classes

Porque hoje a sibado
limes diftceis, outras ficeis

Porque hoje a sibado
Hi un beber e um dar sem conta

Porque hoje a sibado
Hi uma infeliz que vai de tonta

Porque hoje a sibado
Hi um padre passeando i paisana

Porque hoje i sibado
Hi um frenesi de dar banana

Porqu* hoje a sibed,
Hi a sensagio angustianti

Porque hoje a sibado
De uma mulher dentro de um homem

Porque hoje a sibado
Hi a comemoregao fantistica

Porque hoje a sibado
Da primoira cirurgia plistica

Porque hole a sibado
E dando os tramites por findos

Porque hoje sibado
Hi a perspective do. domingo

Porque hoje a sibado
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Segunda-feira

Vocabulgrio

abanar (a mao) (v.) wave
alisnr (v.) smooth
arrastar (v.) drag
bicho (s.m.) aninal
bocejar (v.) yawu
rhinelo (s.m.) slipper
cinzeiro (s.m.) ash-tray

euecas (s.f.) shorts (men's underwear)
demorar (v.) linger
dor (s.f.) pain; dorzinha enjoad-..: dull pain
emoldurar (v.) frame
empastar (v.) paste
enjoar (v.) be or become boring
esconder (v.) hide
falha do dente (s.f.) missing tooth
gratificagao (s.f.) tip, bonus
iniciar (v.) begin
ordenado (s.m.) salary
passo (s.m.) step
penoso (adj.) painful

ponta de cigarro (s.f.) cigarrette butt
pregar o botgo (v.) sew the button
resmungar (v.) mumble
revista em quadrinhos (s.f.) comic book
saito (adj.) sudden
teener (v.) fear

venda (s.f.) sale
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LadrOes estilistas

Sio tantas as queixas dos gerentes de lojas, contra roubos
em suas vitrinas a balcaes, sue a -*Mil: ji conhace as diversas
modalidades de pilhagem. Alem dos cleptomanfacos, que roubam pe-
la aventura de roubar, pela sansagio de estar passando os outros

5 para trls, o que Freud explica na piqina 4 do seu substancioso ma-
nual, hi o ladrio mesmo, o profissional do roubo, qua is especia-
liza num estilo de roubo a vii, de loja em loja, fazendo a firi4.
No Rio de Janeiro, ultimamente, a incidincia da pdlhagem em lojas
e legantes a grandes magazines cresceu, razio pela qual os reporte-

10 res is apresentaram naquela loja para fazer uma reportagem sobre
o assunto.

Era um* loja qua ji tinha sido vItima de diversos roubos I o
gerente estava mesmo disposto a contratar um datetive particular,
para apanhar o ladrio em agio. Era aliis sobre esta disposi-

15 cio qua o lerente falava com o reportere enquanto o fotoqrafo ba-
tia uma ou outra chapa da mercadoria exposta na loia. 0 gerente
- como a Policia sabia direitinho coma os ratos de loja'fun-
cionam. E is orqulhava de sua erudigio a respeito.

Voci compreende - dizia ale ao repOrter - a minha exReri-
20 incia levou-me a ser mais sabido do qua a Policia nesta questa° -

e fez um ar superior.
Interessante - disse o repOrter.

Sentindo-se com platiia,. o gerente prossequiu. Hi o assal-
to bogal, do oportunista, que fica de olho, quando o caminhio da

25 firma esti descarregando mercadoria. Ao manor dascuido, apanha um
objeto qualquer a sai correndo. Has este ioladrio barato, sem ea-
tilo, Q sem class.. A loja era vitima mais contumaz dos estilis-
tas.

Mas cada ladrio tem seu estilo? estranhou o repOrter.
30 Claro - exlamou o gerente, tomando ares de professor.

Hi o suposto freguis que antra, apanha uma mercadoria qual-
quer, como se fosse compri-la, a lava -a a um dos caixeiros distrai-
dos. Explica qua comprara aquilo na vispera, mas que nao ficara a
seu gosto a desejava trocar. 0 caixeiro, ingenuamente, recebe a

35 mercadoria a entreqa ao ladrio, de mio-baijada, uma outra.
o qua se aproveita dos momenta, em que a loja esta semi-

vazia. Se o caixeiro esti sal ale antra, escolhe o que vai comprar
e que - de antemio ji sabe que esta la dentro, E quando o empre-
gado vai ii dent= buscar o que o "freguis" deseja, site se apro-

40 veita e fogs cam outra mercadoria debaixo do bras°.
0 repOrter anotou mais esta e o getente contou outra. Para

o roubo de objetos pequenos, qua se costuma expor sobre os balcoes,
as ladr6espreferem agir com valise de fundo falso.

-- Como i isso? - quis saber o reporter, depois de pedir ao
45 fot6grafo que batesse uma foto do gerente. Este oosou napoleoni-

camente e explicou: - A valise de fundo falso E simples. Nio tem

25



17

fundo, 0 ladrio entre, coloca a valise sobre o objeto que de-
seja roubar. Quando levanta a valise o fundo (also ji correu e
deixou o cbjeto dentro, e ele crxrega consigo sem ser moles-
tado.

5 Este processo, aliis, lembra um outro, dos que usam pale-
tc5 frouxo, ou crpa de chuva. Entram na loja e ficam examinaLdo
os mostruirios. Quando notam que a oportunidade a boa, enfiam
alguma coisa por dentro do paleto ou da caps. E um movimento
ripido, dificil de ser pressentido pelos empregadoc.

10 Puxa - admirou-se o repOrter - mas existe uma infinida-
de de golpes, helm?

E cites sio os golpes dos ladrOes que agem sozinhos. Hi
cs ladrOes que agem em grupo ou mesno em dupla. Vem um, apanha
uma porcio de coisas como se fosse comprar e passe pars o companhei-

15 ro, que desaparece sem ser incomodado.. Quando os empregados re-
param que as mercadorias sumiram, o cinico limita -se a ordenar
que o revistem.

Impressionante lascou o reporter, tomando os filtimos
apontamentos. E depcts pediu: Posso dar um ''21efontimazinho?

20 Pois nio - concGrdou o gerente. E mostrou onde era.
-- Vern comigo, Raimndo pediu o reporter ao fotografo e

este, carregando as maletae das miquinas fotogrificas, seguiu-o.
Passaram-se virios minutos e nem fltografo nem repOrter vol-

tavern li de dentro. 0 gerente foi espiar a encontrou um bilheti-.
25 nho perto do telefone, que dizia: "Meu compadre: e o golpe de um

fingir que a reporter enquanto o outro, fingindo que a fotOgrafo,
vai enchendo a male: corn mercadorias a mio, o senhor conhecia?

Stanislaw Ponte Prett
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EXERCfcio ORAL

A. Perguntas

1. Em quo cidade se passe a estoria?
2. Quais sio os personagens?
3. Contra que os gerentes is queixavasa
4. A policia esta familizarizada com estes crimes?
5. Quais sio os virios tipos de ladrio? Explique calla um doles.
6. Por quo os martinis se apresentaram na loja?
7. Quem o gerente *stave disposto a contratar? Por quo e para qua?
8, 0 gerente tinia experiincia com rouboa?
9. Por que ele is considerava macs sabido quit a policia?
10. Como els classifica olvdiversos tipos de ladrio?
11. Qua/8 sio, segundo o gerente, os virios tipos de roubo?
12. Quit tipo de ladrio costumava roubar a loja?
13. Onde is costumava expor os Objetos pequenos?
14, 0 quo o =Oster pods ao wants?
15. 0 gut fot6grafo carregava?
16. 0 quo o gerente encontrou perto do telefone?

B. Conversacgo

1. 0 quo voce acha da profissio de detetive?

2. Quo qualificacOes um individuo dove ter para exercer esta profisse

3. Quais sio as situacems comuns em que um detetive normalmente

se encontra?

4. Qual a sua opinieo sobre a profissio de policial?

5, 0 qua faz esta profissio ser atraente a uicerto tipo de pessoas?

6. Como seo estas pessoes?

EmcfcIO ESCRITO

Imagine quo voce i um detetive particular. Voce esta na loja no
moment° em sue o "repOrter" e o "fotOgrafo" estio la tambem. Con-

te como voce pegou os dois em agio.
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EXERCfCIO DE VOCABULARIO

A. Sianimo

Substitua as expressges sublinhadas por outras do texto "Ladrges estilistas".

1. Sio tantas as reclamac6es dos gerentes de lojas!

2. A policia ji conhece os diversos tipos de roubo,

3, A sensacio de estar enganando os outros explicada por Freud.

4. A incidincia de pilhagem cresceu a por isso os repirteres se apresentaram na loja.

5, Era sobre este assunto qua o gerente falava cos o repirter, enquanto o fot6
gra° tirava uma ou outra fotografia.

6. 0 gorente sabia exatamente coma os ratos de loja ag e as orgulhava de sua
erudigio com

7. A minha experiincia me tornou macs esperto do que a Policia.

8. Sentindose com audiincia (p6blico), o gerente continuou.

9. A loja era a vitima gas parsistente dos estilistas.

10. Hi o hipotitico freguis que antra e pegs uma mercadoria qualquer.

11. Explica que tinha comprado aquilo no dia anterior, mas que nio tinha ficado
a seu gosto.

12. 0 caixeiro recebe a mercadoria e entrega so ladrio, Aratuitamente, uma outra.
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13. Ele escolhe o que vai conprar e que previamente ji sabe que esti li dentro.
'

14. A maleta de fundo falso a simples,

15. Ele carrega a valise consigo sem ser incomodado.

16. g um movimento ripido, difleil de ser notado pelos enpregados.

17. Quando os empregados notam que as mercadorias desapareceram, o cinico limi-
ta-se a mandar que o revistem.

18. 0 gerente foi olhar e encontrou um bilhetinho.

19. 0 fothrafo vai enchendo a mala cam mercadorias ao alcance da mio.
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B. Ampliasio

1. Numa casa de comircio hi pessoaa, objetos a equipamentos relacionados a vends.

a. As pessoas que trabalham num loja sio

e as qua compram sio os

b. As lojas sio equipadas com:

2. Quando entramos numa casa de comircio, logo um Ancrionario vem nos atendlr e
pergunta se pod* nos /emir an aiguma misa.

Ao se comprar artigos do vestuirio, o freguis procura um determinado estiio
ou mocisto, niinerb, oar a quail:dads.

0 freguis experimenta a pega qua deseja comprar pars ver se ela lhe serve (quar-
to ao tamanho) a se Zhe jioa born ou as Ms assenta bem quando se trata de roupas.

Pode-se pagar a mercadoria a dinheirv, con cheque ou corn oartio di oridito. 0
pagamento tambim pods ser,feito a vista ou OR postagoes ownsais. Tembim i
possivel dar sans sntrada a vista e fazer os outros pagamentos em prestagOes,
principalmmte quando a compra a muitc cars.

Is vases, memo depois de levar a mercadoria para casa, o freguis volta para
treed -la porque o numwro estava errado, porque descobriu um &fait° di 'Ori-
on', sto.

',mica um diilogo sobre compra, entre um freguis um vendedor, usando as
express;es grifadas acima a outras do texto "Ledrges estilistas". 0 diilogo
deve ser feito juntamente cm outro cols's& de classe apresentado oralmente,
pelos dois, em classe.

IMMIONINIMP
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3. Aproveitar. Esta expressao tem a idiia de tirar vantagem de alguma situagiio,
de alguma coisa ou de uma pessoc. Aproveitar de e usada antes de um nome;
Aproveitar para a usada antes de um verbo. Fisica frases com estas expressoes:

a. aproveitar de

b. aproveitar para

c. aproveitar

4. Faca frases com estar disposto a e com estar determina& a. Note que estas ex-
pressges nao sao sinanimas.

5. Quando voce precisa de algui'm para investigar um assa!to voce

um detetive. Se ele nio estiver fazendo um bom trabalho voce o

6. Onde a que as pessoas sao revistadas com mais freque'ncia?

7. Dar um goZpe que dizer fazer alguma coisa para enganar algam. A expressio golpe
de Estado significa Coup d'Etat. Pap frases com:

a. dar um golpe

b. golpe

c. Golpe de Estado
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8. Loja. 0 que g que se pode comprar er ma loja?

0 que se compra em um super-meroado?

Que artigos se compra em uma casa de eletro-doigsticos?

9, Freud. Freud foi um medico famoso, neurologista, criador da psicoanglise.

Deana o campo de medicina indicado abaixo:
Exemplb: .

A pediatric g a medicina que trata da4 doencaz de etianca4.
O medico g o pediatra.

a. A psquiatria trata
O medico e o psiquiatra.

b. A ginecologia trata
0 mgdico g o ginecologIsta.

c. A ortopedia trata
0 medico g o ortopedista.

d. A cardiologia trata
O medico e o cardiologtsta.

e. A neurologia trata
O medico e o neurologssta.

f. A imunologia trata
0 medico g o imunoZogista.

g. 0 cirurgiao faz

h. 0 ocuZista trata

i. A odontologia trata

0 profissional g o dentista.

32



24

REVISAO GRAMATICAL

, Casos especiais.de gineros das palavras

1. Hi substantivos que tarn uma *6 forma para os dais gineros. Des-
ta forma, o ginero a indicado pelo use do artigo.

o agents
o camarada
o colega
o clients
o estudante
o gerente
o imigrante
o interprete
o joy=

a agents
a camarada
a colega
a clients
a estudante
a gerente
a imigrante
a interprete
a jovem

o mirtir
o paciente
o selvagem
o suicida
o indigena

a mirtir
a paciente
a selvagem
a suicida
a indigena

Notas: A. Seguem a regra acima todos os substantivos ou adjetivos
terminados em -iota.

o jornalista a jornalista
o budista a budista
o pianista a pianista
o anarquista a anarquista
o oculista a oculista
o massagista a massagista

o artista a artist*
o cientista a cientista
o paisagista a paisagista
o bolsista a bolsista
o feminista a feminista

b. A palavra personagem i usada no masculino ou feminino,
indiferentemente: a personagem ou o personagem.

2. Hi virias palavras terminadas em -a que sio masculinas. Ex.:

o alma o monarca o fonema o teorema
o comets o papa o poema g idioma
o dia o jesuita o problema
o fantasma o cinema o sistema
o mapa o dilema o telefonema
o planeta o emblema o tea

Nota: a palavra tribo, embora terminada em -olefeminina: a tribo.

3. Hi substantivos que tarn um 116 gene= para designar pessoas de ambos
os sexos. Ex.:

o carrasco
o individuo

a criatura
a crianca

a pessoa a vitima
a testemunha

Exemplo: A Maria a uma crianca muito boa.
0 Pedro i uma crianca muito sadia.
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Exercicio

a) Preencha os espagos em branco com o artigo apropriado.
b) Complete a palavra com um espago em branco.

1. 0 Alfredo e considerado melhor violinist do pais.

2. Level mapa muito colorid para a sala de aula.

3. Ontem recebi

4. 0 Mauricio e

5. He's temos

6. 0 Roberto e

7. Halley é

8. 0 Antonio e

9. Burle Marx e

telefonema bastante engragad .

criatura maraviihos .

problema seri para resolver.

oculist de nome internacional.

cometa que aparece a cada 76 anos.

pessoa muito organizad .

paisagist_ mais famos do Brasil.

10. A Rainha Elizabeth e monarca da Inglaterra.

11. 0 Silvio e o Jose sao

25

criangas mais espert co grupo.

12. 0 Les é testemunha do crime da Rua Augusta.

13. Quais sao personagens deste conto?

14. clima de Portugal e temperad .

15. Ontem eu li poema muito romantic

16. A Maria e imigrante d planeta Marte.

17. Os rapazes que estao aqui sao bolsistas da Fulbright.

18. 0 Alberto foi rinic vitima do crime.

19. Quando o Brasil foi descoberto havia muit tribos indigen

11. sistema politic de um pais deveria ser escolhid pelo povo.

12. 0 Dimas e meu ooleg favorit .

13. dia em que o Jose Roberto nasceu foi comemorad por todos.

14. Temos dilema que precisa ser resolvid urgentemente,

15. Fantasma da opera agora mora n_ cinema.

16. tema do trabalho escrito a sobre homens feminist .
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VRETERITO IMPERFEITO

1. VERSOS REGULAMES. Os verbos regulares seguem o modelo abaixo:

A E
falar comer partir

fal-sva fal-ivamos
fal-ava fal-aysm

com-is cos -iaaos part-ia part-Ismos
com-ia com-ism pant -ia part-ism

2. VERSOS IRREGULARES.

sir ter vir par

era tinha vinha punka
era tinha vinha punha
iramos tinhamos vfnhamos panhamos

. cram tial31 vial= punham

EXERC1C/0 1.

A. Preencha os espacos em branco tom o pretirito imperfeito do verbs em parinteses:

1. Antigsmente nos (vir) aqui todos os digs.

2. Nos (ser) mato amigos quando (*star) no colaiio.

3. Eu (costusar) levantar cello todas as manhis.

4. Maus primps (falar) portuguis quando (morar)

ea Portugal.

5. (ser) 10:00 hs. da noite quando comegou a chovtr.

6. Qtmando (fazer) muito calor as sempre (ir)

tomar sorgete na "Sorveteria da Esquina ".

7. agua (parecer) muito frig a as (ficar)

sem coragem de entrar nela.

8. Nos (rir) auto us reunirto, sempre que o Gustavo

(tentar) escapar dos perguntas que nos the (gazer).

9. Os meninos (conhecar) todos os pomonores da histaria

mas nos nunca (ficar) sabando de nada.
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Basicamente o pretirito imperfaito indica a continuidade de uma

acio ou sirie de aches acontecidas no passado:

Antigamente ale trabalhava todos os dias.
Eu is a escola de 3nibus.
A fest* *stave muito divertida.

mactcm 2.

A. Complete os espacos at branco cos o pretErito inperfeito do verbo en parinteses.

1. 0 quo voce (faser).quando voce (sitar) no

Brasil? Eu (*studar) na universidade e (dar)

aulas de Lusa* en us coati°. Alin disco, seus amigos e au nos

(divertir) suito nos fins de senana.

2. Onde 'oak's (moray) antes de nudares para ci? Nos

(morar) no Rio sas genre
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(viajar) nos firias. is vases

(ir) Oars as montanhas, outras vases (passar)

alguns dias nos praise do sul. Eu (procurar) os'lugares sais

nominentados sas os sous pais semipro (querer) os maim calms.

4. Quota (ser) aquetas sops quo (*star) con o sou

amigo? Sio irsis dole. Eu nio as

aqui.

5 Quo beras (ser) quando a visit* saiut (ser)

2:00 bs. da sanbi. Vio, echo quo

(*star) too csnsados quo nen

(conhecer) antes de chegarem

(ser) 1:30 hr.

(podar) Bihar pars

N6s

o relagio.

6. Ele (sepia)* o ritual de ssmpre: (levantar)

correndo, (par) o chapiu us cabeca t (sair)

gritando qua (*star) atrasado pars a hors marcada.

7. Eu (querer) telefonar pars voci ass ma esqueci completamente.
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EXERCICIO 3.

N. Complete a passages seguinta caa o verb* ma parinteses no pretirito imperfeito:

(ser) do agradivel quando n5s (poder) sair des -

preocupadasente de casa i noite sea pensar qua por motive de seguranca

(clever) evi:ar qualquer area da cidade. (haver) um santimento de

confianga iw ambiente. As ruas (poder) sir bee ou sal ilumina-

das sss isto nio (fixer) diferenca alguma. As passoas

(andar) de um lugar para o outro conversando sossegadas. No centro cidade

(existir) uma pracacheiade irvores,com uma fonts artificial qua

(jogar) iqua para cima. Os rapases is (sentar) no bancos do

jardia e (ficar) observando as Cocas. Elms

sar) de li para ca e (olhar) para ales disfarcadamente. Este

vai-vem -se (chamar) "footling ". A palavra (parecer) es -

tranha mas as a (achar) elegante. Na verdade, (re -

presontava also muito inocente a nio (poder) ser comparada a "pa-

quera" da hoje. As 8:00 hs. suites dos transeuntes (ir) para o cinema

hem em franca da praca. Oma Nora was cards so (rastar) ali os

qua (claimer) "curtir" um pouco mais a. noite. Naturalmente, isto

tudo (acontecer) as pequenas cidades do interior do Brasil hi

muitos anos atria. Interessante, (faze?) auto tempo que au nio as

(lembrar) &Nina' coisas! E an nem '(saber) naqus-

la ipoca que a miesa memiria (ir) ficar do fraca.

C. Escreva um parigrafo sobre "0 qua au fazia quando eu era crianca".
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O imperfeito usado pars se fazer descrigaes no passado.

Exercicio 4.

Preencha os espagos em branco com o verbo em paranteses no preterito
imperfeito:

1. --- Como era o Gustavo quando ale era jovem?

Ele (ser) mato alegre e (ester) sempre rindo, feliz

e aeguro.de si.. Is vases (parader) uma crienca, mac etas

dequala &parent. inoancia (haver) um homes" maravilhoso que

(ter) nas ties alguns dos segredos da vide. El*

(gostar) de converser (vir) todas as tardes i nossa por-

ta contar sums hifitaries dheias de humor. Der (voltar) pare ca-

se, (sentar-se) diante de um tondo de livros e papiis e pacien-

temente (preparar) detalhados parecires que no die seguinte,

cam orgulho e humildade, (per) na mesa do chafe.

(dormir) pouco mss (sonhar) muito. (ficar) atento

a Ludo que (ver) pare sonhar que sempre poderia fazer algume coisa pa-

re ajudar a humanidade. Ele (saber), como poucas pessoal,

trabalhar uma ideie cot carinho a transformi-la em realidade.

2 A avii nap (precisar) fazer nada, nunce, a (pre-

ferir) nap ser incomodada. Sentada em frente i janela, (olhar)

o pridio no witro lido de rue, todos os dies, como se fosse a inimeira vez.

(reparar) no Ausgo verde que (crescer) nos la-

dos da parade onde o sal nio (baiter) a (sentir)

(eaten-

der) preguicosemente sobre os tijolos firmes e secos. Ningurm (po-

prazer em pensar cow seri& Radio tocar aquele verde que se

der) tocar nele e isto a

la, incansivel,

fosse a primeire vez.

(atrair) ainda nais. Sentada a Jane-

(in) se sentindo invadida polo verde, coup se
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MUSICA

Joio e Maria

"Agora eu era o herai
e o meu cavalo so falava ing7is,
a noiva do caubOi
era vocal alien das outras tris.
Eu enfrontav% os batalhOes,
os alemies e sons canhOes
guardava o meu bodoque
ensaiava um rogue para as matinis.

Agora eu era o rei,
era o bedel e era tambim juiz,
pela minha lei

a gente era obrigada a ser feliz.
E vocal era princess,
que eu fiz coroar
e era tao linda de se admirar
que andava nua polo meu pals.

Nio, nio fuja nio.
finja que agora_eu era o seu brinquedo,
eu era o seu piao,
o eau bicho preferido.
Veen as di a mio,
a gente agora ji nio tinha medo.
No tempo da maldade,
acho que a gents nern tinha nascido.

Agora era fatal
que o favde...conta terminanse assim.
Pra la deste quintal
era uma noite que nao tem macs fim
pois voce sumiu no mundo
sem me avisar
e agora eu um louco a perguntar
o que a que a vida vai fazer de mime"

Chico Buarque de Hollanda
e Sivuca
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LEITURA SUPLEMENTAR

Area Interns
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Morava no terceiro andar, ati ai tudo born, principal-
manta quando ficava na jansla da frente. Nos fundos era um
inferno: nao havia vizinho, do quarto andar para circa, quonao jogasso lixo na sua Arita. Sua mulher era uma dessas con-
formadas quo so zxistem dugs no mundo, sendo quo a outra nin-guest nunca viu.

Deixa isso pra la, Antonio, pior seria is a gentsmorass no tirreo.

AntOnio nao se controlava, ficava uma fora quando via
cair cascas de banana, de laranja, restos de comida. Em A-poca de mslancia ficava quase louco, tinha vontade de se mu-dar. A sailor procurava contornar:

Tenha calma, Anemic*, daqui a pouco as melancias
acabam a voci esquece tudo.

Mas ale nao esquecia:

Acabam as melancias, vim as jacas, acabam as jams,vim os abacates. a pensou, Marieta? Carogo de abacate
fogo!

Um dia chegou na Area, tinha ati lata de sardinha. Pro-curou pra ver is tinha alguma sardinha, mas a lata tinha si-do raspada. Se quimou. Palou Qom o sindico, el disse quoera impossivel fiscalizar todos os quarenta oito apartamen-tos pra ver quem A qu atirava as coisas. Pensou am fechar aarea com vidro, pediram uma nota firms e, se nao decidisse
dentro de sets dins, is ter um acriscim4 de trinta por canto.Poi i policia dar gueixa dos vizinhos o delgado achou muita
graga, dials quo nao podia dar educagio aos vizinhos is pu-desse daria aos sus, pois el aorava no tirreo e era muito
pior. Antonio voltou pra casa inconformado, afinal devia ha-ver uma salugio para tamanho abuso. Comprou um revolver, pas-
sou virias noites a esprita, atris da porta da cozinha, so
ouvia o barulho, quando chegava na Area so havia lixo --nenhum vestigic qua pudss indicar de quo lado e de quo an-dar cram jogados aquels restos. Uma noite, two uma idiiagenial: desnhou um cartaz *norms e prgou na parade, do la-do de fora, pra todo mundo "Favor jogar o lixo aqui
dentro da Area". Poi tiro e queda, nunca mais jogaram n&da,
nem ponta de cigarro.

Leon Eliachar
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Ladroes estilistas

Vocabulgrio

agir (v.) to act
anotar (v.) take note
apanhar (v.) to catch
aproveitar (v.) to take advantage of
balcio (s.m.) counter
bilhete (s.m.) message
bocal (adj.) stupid
caixeiro (sans) clerk
cape de chuva (s.f.) rain coat
contumaz (adj.) persistent
descarregar (v.) to unload
descuido (s.m.) carelessness
distrair (v.) to distract
empregado (s.m.) employee
encher (v.) to fill
tspiar (v.) to take a look
expor (v.) to exhibit

feria (s.f.) .daily or weekly wage (desusado)
fregnis (s.m.) customer
frouxo (adj.) loose
fundo (s.m.) bottom
gerenta (s.m.) manager
ladrio (s.m.) thief

niquina fotogrifica (B.f.) camera
mercadoria (s.f.) merchandise
nostruirio (s.m,) display
molestar (v.) to bother
palate (s.m.) jacket
pilhagem (s.f.) looting
plateia (s.f.) audience
posar (v.) to pose
queixa (s.f.) complaint
roubo (s.m.) theft
sabido (adj.) knowledgeable, smart, know-it-all
sumir (v.) to dibappear
trocar (v.) to exchange
vitrina (s.f.) window of a shop
valise (s,f.) traveling bag
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Quando a lingua parou

Naquela manhi uma cerraqio mais densa que a das chaminis das
fibricas turvou a cidade. E de repente todo mundo esqueceu as pa-
lavras.

Poucos conseguiram chegar ao trabalho. Ji6nio entendiam os
5 letreiros dos Onibus e tomavam o bonde errado. Quem alcangava a

pi os altissimos edificios dos escritOrios tinha que subir pelas
escadas porque os elevadores estavam parados. Ninguim mais sabia
contar, nem ler os numeros dos andares para manejar o painel de
controle.

10 Nos Correios e Teligrafos 88 as tragas remetiam telegramas
secretos dentro dos arquivos. Todos os telefones do mundo monolo-
gavam em seus cabides.

Naquele dia os restaurantes nao funcionaram. Os mestres-cu-
cas, envergonhados, sem o auxilio dos tratados de culiniria, pare-

15 ciam mocinhas escrituririas recimcasadas a beira do fogio. Mal-e-
mal sabiam cozinhar feijio e arroz.

Nos hospitais os doentes morriam mais do clue sempre. As en-
fermeiras nao compreendiam as prescrigOes dos medicos e os pacien-
tes pararam de tomar os remidios. Raros medicos aparecidos, agora

20 analfabetos, ja nao sabiam receitar.
Por forga do hibito, estudantes foram is escolas e professo-

res tambem. Palo costume, os professores tentavam falar, e os a-
lunos entender. Mas a finica aula que saiu foi de onomatopoeias.
Tudo os dedicados mestres tentavam. Dona Trofozilda, catedritica

25 em gramitica, crocitava solenemente. A professora de Canto Orfe8-
nico gorjeava em cima do piano. 0 diretor da escola relinchava no
gabinete, e o fiscal de alunos ladrava pelos corredores.

Nas ruas o caos era total. Os motoristas choravam de raiva.
Nio, nio era por causa do trinsito, que esse estava igual ao de

30 todos os dias, E que haviam esquecido todos os palavroes e nao
tinham como xingar-se uns aos outros. Alguns ate consultavam di-
cionirios de bolso na &nsia de comunicar-se. Porim, nao sabiam
ler e, mesmo que ainda soubessem, nao is adiantar, pois os dicio-
nirios nao registram "nomes feios".

35 0 pior foi a noite. Uma tristeza amarga invadiu todos os la-
res. Porque nao podiam converser? Nio, por isso nao, que hi
muito tempo os familiares ngo conversavam mesmo. Acontece que a
televisio nao funcionou. Nio havia scripts e, ainda que houvesse,
ninguim_poderia li-los, visto que desaprenderam. Sem a telenove-

40 la, mamae nao conseguia emocionar-se e olhava indiferentemente
para papai. Sem os programas de humor, nao tinham por que rir, e
quando nao riam, estavam tristes.

Aquela niv0a antilinguagem envolveu todo o planeta. Em pou-
cas semanas a civilizagio evaporou-se. Tudo virou de pernas para

45 0 ar. Nio havia mais cavalheiros e damas - só homens e mulheres.
Logo os homens comegaram a trepar em irvores e as mulheres deixaram
de pintar os olhos e usar perucas.

Entio os marcianos desceram. Observaram satisfeitos o resul-
do de sua fumacinha e disseram:

50 -- Agora o planeta a nosso! Antes de um milhio de anos esta
macacada nao faz bomba atOmica outra vez.

Dimas° Viegas Nobrega
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EXERCICIO ORAL

A. Perguntas

1. 0 quo aconteceu naquela manhi?
2. 0 qua rssultou do esquecimento das palavras?a. nos bondes

b. nos edificios dos c itorios
40e-atalwelwaitores ifr

d. nos Correios a Teligrafos
o. nos restaurants'
f. nos hospitals
g. nas oscolas
h. nas ruas
i. a noite

3. A quem 0 autor compara os mestres-cocas?
4. Qaemrseamftstelegramas? 0 qua o autor quis dizer cos isto?
5....Quemtaiettonava2
6. 0 qua aconteceu quando a nivoa antilinguagem onvolveu todo oplanota?
7. A qua ficaram reduzidos homers a mulheres?
8. 0 quo os marcianos dissoram quando desceram na Terra?9. Por qua os marcianos invadiram a terra?

B. Conversagio

1. Sempre houve guerras a on horns sempre se armaram para alas.
Quo tipo de armament° ism send* dosenvolvido atualmente?
Quais as armas que is planoja criar no futuro?

2. Qual a sua opiniio sobre a atual corrida armamentista (arms race)?Ela constitui um* ameaga pars o mundo an geral ou s6 pars algumas
regiaes dole?

3. Quais seriam as consequincias de urns guerra nuclear?

4. 0 quo os pafses lideres poderiam fazer pars prevenir uma terceir&guerra sundial?

5. Como um cidadio comum podsria contribuir pars qua houvesse maior
compreensio entre os passes?

6. Qual podiria ser a contribuigio do estudante universitirio pars
a harmonia entre os povos?

EXERCfcIO ESCRITO

raga um resumo de "0 dia em qua a lingua parou" e de sua opinieo
sobre a atual corrida armamentista.



EXERCfCIO DE VOCABUTIRIO

A. Sianimo
35

Substitua as expressges sublinhsdas por outras do texto "Quando a lingua parcu".

1. Naquela manhi um nevoeiro mais denso que o das chamines das fibricas escure-
ceu a cidade.

2. Nos Correios e Telegrafos as tragas mandavam telegrams secretos.

3. Pareciam mocinhas recentemente casadas, ao lado do fogio. Mal sabiam cozinhar
feijio e arroz.

4. Nos hospitais os doentes morriam mais do que nunca.

5. As enfermairas nio compreendiam as receitas dos medicos e os pacientes deixaram
de tour os remsdios.

6. A professors de Canto OrfeCnico cantava em cima do piano, o diretor da escola
tinha uma voz de cavalo e o fiscal de alunos latia pelos corredores.

7. Os choferes choravam de raiva. Tinham esquecido todas as palevras feias.

8. Alguns at consultavam dicionirios de bolso no desejo de comunicar-se

9. Nio sabiam mis ler, e ainda que soubessem, nio is ser a solugio.

10. Um tristeza emerge invadiu todas as cases. Sem os programas camicos, nio
tinham razio pars rir.

ONE

11. Aquela neblina antilinguagem envolveu todo o planeta.

12. Tudo se tornou uma grande confusio. Logo os homens comecaram a subir pelas ervore!
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B. Ampliagio

1. Correios e Telegrafos. NOs vamos ao correio para:
remeter lmandm., enviar) um telegrama;
despachar a correspondincia, cartas, pacotes, encomendas;
conrprar selos

Page um minidalogo, entre um funcionirio e um usuirio do correio, usando
as expresses acima.

2, Os motoristas choravam de raiva. Hi virias expressaes cam esta em portnguis.
Faga uma frase cam cads uma delas:

a. chorar de adio

b, morrer de medo

de fame, sede

c, gritar de pavor

de susto

d. pular de alegria

e. rir de felicidaue

f. bater palmas de contente

g. vibrar de contente

h. morder de inveja
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3. Conseguir, 0 verbo conseguir a usado com muita frequincia:

a. Quando seguido de um nome tem o sentido de "manage to get"

Ele conseguiu o emprego que queria.
Nao consegui o dinheiro para comprar o carro.

b. Quando seguido de outro verbo tem a idgia de "manage to ...."

L4esar de no estudar, o Claudio conseguiu se former na universidade.
Nao consigo falat porque estou rouco.
Voc; conseguiu fazer o telefonema?
Mamae nao conseguiva emocionar-se

Face quatro frases com o verbo conseguir seguido de name (2 frases) e de verbo.

4. Funcionar, 0 verbo funcionar pode ser usado em virios sentidos. Explique
o significado dele em cada um dos casos:

a. Este rel6gio nao funciona bem. Esti sempre atrasado.
0 meu carro agora funciona como se estivesse novo.

b. A cabega do Joao nao funciona muito bem. Ele a meio louco.
Posso confiar em voce porque a sue membria funciona para tudo.

c. 0 restaurante "0 Gato que ri" nio funciona nas segundas-feiras.
Esta escola precise de muito dinheiro para voltar a funcionar.

d. A polrtica econSmica do Presidente nio esta funcionando.
As sugestoes que o meanico deu nio funcionaram,

5. Complete as seguintes definigaes:

a. Um tratado ; um

b. A ulin&ia ; a arte de

entre duas partes.

c. A chaming a um tubo usado para jogar para fora da casa ou do edificio a

4'(
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que sai da lareira ou da fornalha.

d. A enfermeira cuida dos e di assistincia aos

6. Defina o que el

a. arquivo

b. bonde

38

c. mestre-cuca

d. analfabeto

e. cavalheiro

f. remidio

g. peruca
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REVISAO GRAMATICAL

1. 0 sufixo

0 sufixo "ada pods indicar virios significaCtos.

a. Indica agrupamento de elementos da mama espicie, Assim, mamoada indica
um grupo de =moos. Desta forma, us grupo de:

um grupo de maninces a uma

litINlit

locos i uma

ti
" molaques a uma

lit IN lit

rapaxes a uma

IN IN
" cacborros uma

" " " velhos a mma . t suite comum a forma velharada.
Contudo,

um grupo de gatos C ume qatititia

es n sapos a is

b. Indica o element* de qua uma coisa foi feita, em casos como Zamnja44orango
juice) que vem de Zaranja. Desta forma,

da bourn ce fax um doce chamado

da goiaba se fax um doce chamado

do linio as his um suco chamado

do 'Amigo se fax um &ice chamado

do peCas as fax uma

do mgo se fax uma

do Imolai= as fax a

do massek# as fax um doce chamado

um prato thico do Brasil.

um delicioso prato portuguis.

c. Indica a pritica da Kip do verbo:

Com o bioo (beak), o pisaaro di uma bioaeo (peck) na fruta.

Com o pinoel ale di uma na pared..

Com os dant.. o cachorro deu uma

49

na minha perna.



Cam aqueles lindos altos ela deu uma
coragao do rapaz.

0 vaqueiro apanhou o L490 e cam um so golpe deu uma
MN&

40

que conquistou o

na vacs.

Hi muita capa nests area e hoje esta um dia aim° para uma
.

0 homem apanhou uma psdra e cam uma so ele matou a cobra.

A policia pegou um Eau que *stave no chio a deu uma na
cabega do ladrao.

o cavalo com as sues fortes potas deu uma forte no homem.

2. Express8es coin a preposicio port

por causer de: because of; Ex.: Hoje nio hi jogo de futebol por causa d4 chuva.

por volta de: around. Ex.: Encontraremos voce por volta de 8:00 hs.

por An: finally. Ex.: Par Am resolves°, sair para dar um passeio.

por pouco: almost. Lc.: Por pouco nio pardemos o nosso Snibus.

por enquanto: for the time be:ng. Ex.: Pori enquanto nio sabemos o que fazer.

por conaeguinte: consequently. Ex.: Polo coneeguinte, precisamos de mais empregados

por mai, que: no matter how much. Ex.: R77 mail que ele trabalhe nao :ica rico.
(esta expresseo a sempre seguiP, subjuntivo)

Exerolcio:

Escreva frases cox as expressOes indicadas:

1. por causa de

2. par volta de

3. por Am

4. por pouco

5. por enquante

6. par coneeguinte

7. por causa de

8. por maie que

01011MM
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1. VERSOS REM:MARES.

A
falas

fal-ei fal-amos
fal-ou fal-arm

PRETERITO PERTS/TO

4I

Os verbos regulares-sequem o model° abaixo:

E
comer

coat -i com-emos
COO-ail COU'IMIK

2. MUMS IRREGUIARES.

a) Irmularidades us raiz do verbo:

dizsr

disc -e dies -emus
dies -e diss -area

b) Alternincies vocilicas

ter

tiv-e tiv-emos
tev-e tiv-eram

caber:
haver:
saber:
tracer:

na tais do verbo:

*star

I
partir

part -i part-imos
part -iu part-iram

souls, comb', coUbmos, couberem.
bouve, bouve, bouvamos, bouveram.
souk, soubo, soubemos, soubsrea.
=CMG, trouze, trOUXAMOS, WOUXOT8M.

estiv-e estiv-amps
estev-ie estiv-era

rJ Irregularidadss na rais e nes terminagOes:.

ser/ir facer par der ver vir qusrer

poder

pud-e pud-emos
pud-eras

fui fix pus dei vi via quisfoi fee pos data viu veio quisfomos fisemos pusemos demos vino* viemos quiseumsforms fiserms puserae derma vireo vier= quiseram

Observaqio:

Quando o verbo temins em -car, -gar, -gar, as seguintes mudanos ortogrificasocorrea:

-car c > qu quando seguido de a. Ex.:

-car ; > c quando seguido de e. Ex.:

'Sat $ gu quando seguido de a. Ex.:

mercer merquei
explicar expliquei

elmosar
*bracer

pager
pager
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almocoi
- &brace.

- pagusi
- pegusi



EXERC IC IO 1.

A. Cooplete os *spaces es branco con o pretirito perfeito do vsrbo an pariutses:
1. 0 que voci

(Laser) oaten? Lu (praticar) es-

partos:
(conger) duas ailhas e (jour) tinis.

2. Oncle Tool s o Paulo
(sitar) ste fin de sigma? Lu

(ir) a Praia s ale
.-m (assistir) un jogo pals televisio. nits......

nos (lair) un pouco.

3. Vocis ji (saber) o qua (acontecer) na univer-

'LOA*? Sin, nis (saber) sas eu &iris nio
(costar)

pars ninguis.

4. 0 Stivio ji ( sitar) en Srasilia alguna vas? Sin, 1e
(laser) usa viagen ii no ate passado,

(costar) suit* da arqui-

tetura da cidade e (ver) viriss passes* do interesse dole.

5, Voci ji (ler) a obra de Niched° de Assis? No nunca

(ler) nada dsls, ass o sou professor (dinar) que l

(contribuir) suito pars a literatura brasilira.

6. Quaia (ssr) oe pacots qua voci (truer) pars sis?
Lu (truer) os dois qua voci (pedir).

7. °nuts a nits se (dar) um foss louca. (toast)

us prato de sops, (corer) dois sandulches s ainda (to--

star) un sorvete.

S. Qum (vir) aqui clwpois do trabalbo? 1(s todos sewn o Carlos que

nio (podsr) stir a tempo.

9. A 'Teresa
(pegar) una grip, forte, sic? E sin. Eu tanbim

(pegar) usa. Dotes nos (podsr) sair de casa.

10. Lu
(dasligar) a talevisio

(apagar) as luxes

as 10. ha sail ou senos.
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Basicamente o pretirito perfeito indica um* acio acontecida
num tempo dateirminado do palisade:

fu vi o filse sabre o qual voci as talon.Oates ale cospron us carve novo.Elam foras ao Brasil no am passado.

EXERCICIO 2.

A. ?much* os espaps as branco cam o pretirito parfait° do verbo ea parinteses:

Oates os sans psis 11;0
(ver) ma movela favorita. Is

8.00bs. da mite mu psi (ligar) a Wagtails,
2111

(santar) comfortavelmente
(acsader) o cachisbo **wan-

d° o Wei° do show. Da repeats a lus
(apagar). Depois de

pontos sinutos alpine
(later) as porta. Zu

(corrar) para abri-la a (oar) can satisfacio dais amigos =s-
mog. Lies (satrar) a ads

(conversar)

animadmmeata. Nish& mie
(trams) ism valets s sou psi

(par) fogo ma lareira. Durant. trim bora* nos
(ter) um

agraiivel bate-papo.
(haver) mita comunicagio antra nos

quamdo ma
(daspedir) en (sentir) o

quanta .qualm harm
(gar) important.. pars todos teas.

B. Descreva o qua voci fag fin de gamma passado. Use os varbos no pretiritoparfait*.



0 Preterite Perfeito

44

0 poema abaixo, "0 verbo no infinito", e uma descrigio,
feita com verbos, de mementos da vida do ser humane desde o
seu nascimento ate quando comeqa a se sentir um "ser" e a
amar e dal a amar sempre. 0 poeta o chama de "verbo no in-
finito" porque a vida se repete sempre na mesma sequincia
de mementos, infinitamente, para todos os seres humanos.

0 verbo no infinito

Ser cried°, gerar-se, transformer
E amor em carne a carne em amers nascer
Respirar, e chorar, adormecer
E se nutrir para poder chorar

Para poder nutrir-se; e despertar
Um itia a iuz e s r, ao mundo e ouvir
E comegar a amar e entio sorrir
E entao sorrir pare poder chorar.

E crescer, e saber, e ser, e haver
E perder, e sofrer, e ter horror
De ser e amar, e se sentir maldito

E esquecer tudo ao vir um novo amor
E viver use amor ati morrer
E it conjugar o verbo no infinito

Vinicius de Moraes

Se voce substituir o verbo no infinito pelo verbo no
preterite perfeito, voce veri o eensamento do poeta com mais
clareza. 0 poema se tornari entao como que a narraqi° da ex-
periexicia de um indivlduo, em fatos acontecidos em mementos
determinados do pacsado.

Na pigina seguinte, preencha 03 espagos em branco com
o verbo no preterite perfeito, na terceira pessoa do singular.
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0 verbo no perfeito

Fo4 cried°. -se,

E amor em carne e a carne em amort

E se

e e

para poder chorar

Para Wier nutrir-se; e

Um dia a luz e ao mundo e

E a amar e entio

E entao pare poder chorar

De ser e amar, e se

horror

maldito

E tudo ao vir um novo amor

E esse amor ate morrer

conjugar o verbo no infinito
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MOSICA

Sonho Dourado

Hoje sonhi
Que chegava do longinquos lugares
Gents algr trabalho, dos bares

Numa como nunca is viu
Flicidad

A cidade era um imenso cordio
Quando um demo dos infernos surgiu

E tntou parar, man nio
Nio consegui4Aik

A marcha continuou
Qum quis canter, cantou

Quern nio brincava hi anos, brincou
As pessoas se abracavam

Se enamoraysm
E cada um era um rel.
0 amor era a lei
Como um aprendiz
Eu fui fliz

Hoje sonhi
Que a terra de repent. se abria
Gent. ma e prepotnt engOlia
Numa ffiria como nunca se viu

Tanta algria
Coloria as runs a multidio

Quando um splrito maligno surgiu
E tentou parer, max nio

Nio conseguLAGOL
A marcha continuou

Quem quis dancer, dancou
Quern nio brincava hi anos, brincou

E unidos nssa dance
De confianca speranga no ar

Sem medos no olhar
Livres iguais

Foram seguindo em paz.

Toquinho

56
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LEITURA SUPLEMENTAR

Uma Campanha no C6u

No ciu promoviam uma campanha:

NASCER SEM ODIO PAZ AMA FELIZ
Assim, ao romper o ow, a cobrinha saiu para o mundo. Eo mundo era tio Undo, quente azul, que justificava o amor.5 Ela decidiu se integrar no panorama. Otimo nascer sem Odic,:

Escoada-se: berrou mania-cobra. -- Um gaviio!
Por um triz a cobrinha nao foi comida.

Pensei que fosse apenas um pedago do ciu em movimento.

Idiota. Desconfie de todo movimento. Zsteja alerta e10 prevenida o tempo todo. Grave bow o mundo odeia as cobras.

Fiel a campanha, quis desculpar o gaviio:

Coitado, a noticia nao dive ter chegado ate ele.

Desanimada, mss -cobra resolveu cuidar de si e de seus filhosmais ajuizados.

15 Isso i tudo que pude fazer por voce. Cuide-se.

"Abandonada nos mous primeiros cinco minutos. Nio 6 pro-priamente um ato de amor."

Apegada ao esplrito da campanha, decidiu nao chorar nem odiar.Afinal, a promessa as cumpria: nao odiava e sentia o sol forte, per-20 cebia azul em cima a verde aos lados. Com perteza, porque naoodiava.

Uma fam/lia de coelhos devorava sua comidc, verde. Entreales havia ati mesmo alguns rechrichegados Co ciu.
24

saudou os jovens mais proximos.

Pai coelho dispersou o grupo com um grito bem ensaiado:

Fugir! Cobra i vistas

0 gesto de boa-vontade ficou no ar. Tambim uma dfivida:

"Seri que a campanha nao inclui os co os alem dos gavi6ese das mass- cobras ?"

5?
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Deu corn uma ri sobre um toco. Quem melhor do que uma ri Pa-
ra saber quern esti ou nio incluido nas campanhas de boa- vontade?

Tndo pars a ri, tropegou na cobra grande que ji estava debote armado:

5 -- Heil garota?, esti pensando em roubar o meu jantar? Malnasceu e quer prejudicar a sua avO? Bela educagio recebem as co-brinhas de hoje:

Absolutamente, nio. Sabel', hi uma campanha no ciu que...

A avO queria memo que a jovem falasse. Deu um bote e pe-10 you a ri. Mas sendo uma senhora educada, deu atengio a caloura:

- - Campanha? Nio sei de campanha que proibisie a minhaietade as. Se hi, nitofui informada. Isso a ofende, querida?

Nio, mas me deixa perplexa. Se todos seem li do ciu, nemos gaviOes, nem os coelhos e nem as cobras grandes foram convida-15 dos? Quem saberia dicer?

Pargehte ao homem que vem ai: Se ele nio ember, -- re-comendou a cobra velha, metendo-se depressa num buraco.

E por que nio hei de perguntar?

Poi pOr-se i vista do homem:

20 Senhor, por acaso tem conhecimento da campanha...

0 homem preferiu gritar:

Campanha de cobra? SO pode ser contra o homem. Me deemum pau que you mats- la.

Entio a cobra ficou cobra. E mordeu o homem.

Adaptado de Donato, Hernini.
"Uma Campanha no Ciu"
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Quando a lingua parou

Vocabulfirio

amargo (adj.) bitter
analfabeto (adj.) illiterate
insia (s.f.) desire, longing
Beira (s.f.) edge
bonde (s.m.) streetcar
catedritico (sae.) full professor
cavalheiro (s.m.) gentleman
cerragio (s.f.) fog
chamini (s.f.) chimney
cozinhar (v.) to coeU
crocitar (v.) to croak
culiniria (s.f.) cuisine, cookery
enfermeira (adj.) nurse
envergonhar (v.) to embarass, shame
fibrica (s.f.) factory, plant
fumaga (s.f.) smoke
gabinete (s.m.) office
gorjear (v.) chLrp

"ladrar (v.) to bark
lar (s.f.) home
letreiro (s.m.) sign
macacada (s.f.) bunch of monkeys
manejar (operate)
marciano (adj.) martian
mastre-cuca (s.m.) chef, head cook
nivoa (s.f.) fog
palavrio (s.m.) dirty word
peruca (s.f.) wig
receitar (v.) to prescribe
relinchar (v.) to neigh
remedio (s.m.) medicine
traga (s.f.) book-worm
tratado (s.m.) treaty
trepan (v.) to climb
turvar (v.) to become turbid
xingar (v.) to call names, curse

5)
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A quem tiver carro

0 carro comegou a ratear. Levei-o ao Pepe, ali na oficina da
Rua Francisco Otaviano.

- - Pepe, o carro esta rateando.
Pepe piscou um-Olho.

5 Entupimento na tubulagio. SO pode ser.
Deixei o carro la. A tarde fui buscar.

Eu nao dizia? Defeito na bomba de gasolina.
Voci dizia antupimento na tubulagio.
Botei um diafragma novo, mudei as vilvulas.

10 Estendeu-me a conta: de meter medo. Mas paguei.
- - 0 carro nio vai me deixar na mao? Tenho de fazer uma dois mi-

le oitocentos cruzeiros.
- - 'ode ir sem susto, que agora esta o fino.
Fui sem susto, a caminho de Itaquatiara. 0 fino: Nem-bem che-

15 gars a Tribob6 ocarro engasgou, tossiu e morreu. Sorts a minha:
mesmo em frente ao letreiro de "Gastio, o Eletricista".

Que diafragma coisa nenhuma, quem the disse isso? e Gastio,
o Eletricista, w mulatio sorridente que consegui retirar des en-
tranhas de um caminhio, ficou olhando o carro, mios na cintura: --

20 0 senhor mexeu na bomba i toa: e o dinamo que esti esquentando:
Molhou um* flanela e envolveu o dinamo carinhosamente, como a uma

crianga.
- - Se tornar a falhar a s6 molhar o bichinho. Vai por mim, que

aqui no Tribob6 guem entende disso sou eu.
25 Nem no Tribobo: o carro nio pegava de jeito nenhum.

Entio esse dinamo ji deu o prego, tem de trocar por outro. Nio
pega de jeito nenhum.

Para desmenti-lo, o motor subitamente comegou a funcionar.
Vai morrer de novo -- augurou ele, e voltou a aninhar-se no

30 seu caminhio.
Resolvi regressar a Niter6i. A entrada da cidade a profecia do

capadocio se realizou: morreu de novo. Um chofer de caminhio me re-
comendou o mecinico Mundial, especialista em carburadores ali
mesmo, a dois quarteir6es. Fui ate la e em pouco voltava seguido

35 do Mundial, um velho compenetrado arrastando a perna e as idiias.
- - Polo jeito, e o oarburador.
Olhou o interior do carro, deu uma risadinha ir6nica.

16gico que nio pega: 0 dinamo esti molhado:
Enxugou o dinamo com uma estopa: o carro pegou.

40 Eu is fosse o senhor mandava fazer uma limpeza nesse carbura-
dor -- insistiu ainda: Vamos ate la na oficina...

Preferi ir embora. Perguntei quanto era.
- - 0 senhor paga quanto quiser.
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Ji que eu insistia, houve por bem cobras-me quanto ele quis.
Cheguei so Rio e fui direto ao Haroldo, no Leblon, que me disse-

ram ser um monstro no assunto:
Carburador? e o Haroldo nio quis saber de conversa:

5 -- isso e o platinado, vai por mim.
Cutucou o platinado com um ferrinho. Fui-me embora e o carro con-

tinuava as arrastando aos solavancos.
- - 0 platinado esti born -- me disse o Lourival, ii da Givea:
Mas alguem andou mexendo aqui, o condensador nio di mais nada.

10 0 senhor tam de mudar o condensador.
Mudou o condensador e disse que niacobrava nada pelo servigo.S6 pelo condensador.
No dia seguinte o carro se recusou a sair da garagem.

Nio o diafragma, flea e o carburador, nio e o dinamo, nao e
15 o..platinado, nio e o condensador queixei-me, deitando erudi-

gao na roda de amtgos. Todos procuravam confortar-me:
Entio s6 pods ser a distribuigio. 0 meu estava assim...

- - Voce ji examinou a entrada de ar?
- - Para mim voce esti com vela suja.

20 E recomendavam mecinicos de sua preferincia:
- - Tem uma oficina ali na Rua Bambini', de um velho amigo meu.
-- Li em Sio Crist6vio, procure o Borracha, diga que fui eu quemandei.
- - 0 Urubu, ali do posto 6, di logo um jeito nisso.

25 Nio procurei o Urubu, nem o Horracha, nem o Ze Pira-lama,
nem o Caolho dos Arcos, nem o Manquitola do Rio Comprido,.nem o Ma-nivola de Voluntirios, nem o Belzebu dos Infernos: esqueci o auto-movel e fui dormir. Pela minha imaginagio desfilava um ligubre cor-tejo de tipos grotescos, sujos de graxa, caolhos, pernetas, manetas,30 desdentados, encardidos, toda essa fauna de mecinicos improvisados
que ji tive de enfrentar, cula pericia obedece apenas a instigagio
de curiosidade ou a inspiragao do palpite, que e a mais brasilelra
das instituig6es.

Mae pela manhi me lembrei de um curso que se anuncia aconselhan-
35 do: "Aprenda a sujar as mios para nio limper o bolso". Resolvicandidatar-me e quern tiver ouvidos para ouvir, ouga, quoin tiver

carro para guiar, entenda. Fui a garagem, abri o cap6, e fiquei a
olhar intensamente o motor do carro, fria e silenciosa esfinge que
me desafiava corn seu misterio: decifra-me, ou devoro-te. Havia um40 fio solto, coloquei-o no lugar que me pareceu adequado. Mas nbo
podia ser tio simples...

Era. Desde entio, o carro passou a funcionar perfeitamente.

Carlos Eduardo Novaes
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EXERCICIO ORAL

A. Perguntas

52

1. Qual era o problema do carro no inicio da estOria?
2. Como foi a conta que o Pepe deu ao dono do carro?
3. 0 que acoateceu com o carro quando chegou a Tribobo?
4. Por que o chofer acha que teve sorte neste momento?
5. Qual foi a opiniio de Gastio, o eletricista?
6. 0 mecinico Mundial cobrou pelo conserto que fez no carro?

Qual foi este "conserto"?
7. 0 que suer dizer o trocadilho (pun): "Aprenda a sujar as mios

pars nao limper o bolso"?
8. Por que o actor compara o motor do carro com a esfinge?

Voc6 sabe como e a lenda esfinge?
9. Afinal, qual era o problema do carro?
10. Voce pode fazer um ripido resumo deste conto?

B. Conversacio

1. 0 que se pode concluir do texto quarto a competincia profis-
sional dos mecinicos de carro?

2. As mesmas conclusOes podem ser aplicadas a outros profissio-
nais? Quais? Em que circunstincias?

3. Os personagens do texto gostam de ser prestativos e dar pal-
pites sobre o assunto. 0 que revels o gosto de dar palpitee?

4. Dar palpites e uma caracteristica do ser humano ou de algum
povo em particular?

5. 0 que se pode dizb do fato de os
relacionados a sua profissio.

6. Como sio ns apelidos em seu pals
onde tenha morado?

personagens terem apelidos

onde voce mora ou em algum

7. A industria automobillstica a relacionada a virias outros in-
dfistrias. Quais sio alas? Que efeito a industria tem na es-
trutura sOcio-econOmica de uma regiio?

EXERCICIO ESCRITO

Faca uma redagio sobre um dos tOpicos discutidos no EATE-PAPO
acima.
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EXERCICIO DE VOCABULARIO

A. Sianimo

Substitua as palavras subiinhadas por outras do texto "A quern tiver carro".

1. 0 carro comecou a falhar.

2. Coloquei um diafragma novo, troquei as vilvulas.

3. 0 carro nio vai me deixar a pi?

4. Pode it sem medo, porque agora esti Sam.

5. 0 carro parou exatameAte em frente ao letreiro de "Gastio, o Eletricista".

6. Se falhar outra vez, basta molhar o bichinho. Acredite em mim, que entendo disso.

7. Esse dinamo ji nio funciona mais, tern que substituir por outro.

8. Vai morrer de novo -- previu ele, a tornou a aninhar-se no seu caminhio.

9. Resolvi voltar para Niterili. Ai a profecia do idiota se realizou.

10.Pui ate li e logo voitava seguido do Mundial.

.11. Desde que eu insistia, decidiu cobrar-me quanta ele quis.

12. Cheguei ao Rio e fui diretamente ao Haroldo.
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13. Tocou o platinado com um pequeno instrumento de ferro.

14. Fui-me enbora e u carro continuava se arrastando aos pulos.

15. Mas algugm esteve mexendo aqui, o condensador no funciona mais,

16. Queixei-me, mostrando erudisiio ao grupo de amigos.

17. Na minha opiniio voce esti com vela suja.

18. Na ninha inaginagio desfilava um cortejo de tipos sujos de graxa, com um so
olho, com uma perna 136, cam uma 85 mao, sem dentes, de cor amarelada.

19. A habilidade dos meanicos obedece somente a instigagio de curiosidade ou
a inspiragao da opinao.

20. Quern tiver carro para dirigir, entenda comp se deve cuidar dele.
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B. Amplingo

1. Oficina. Oficina i um lunar onde se consertam objetos como, por exempla,
carros, relOgios, televisao, sapatos, etc. Oficina i um falso cognato de
"office". A palavra "office" tem varias tridugoes em portuguis. Dscubra
como ela se aplica is vsrias situagoes:

a. 0 Presidents da lepGblica, os govornadores dos Estados e os Ministros
despachan do seu

b. Os midicos e os dentistas receben os seus client.. no

55

c. Os advogados, os engenhairos, os arquitetos, os homens de neg6cios, traba-
lham no seu

d. Os professores, os funcionirios pGblicos, os bancirios, trabalham na sue

2. Piscar o olho. 0 que una pessoa indica quando pisca o olho?

Quando sorri?

Quando ri?

Quando di uma gargalhada?

Quando franze a testa?

Quando fecha a cars?

Quando fez "psiu"?

3. Bombs de gasoline. A bonba de gasoline exists no posto ds gasaiina onde pode
haver tambim is oficina. Levamos nosso carro ao posto de gasolina para:

4. 0 carro esti o fino. Paga frases com outras palavras que tambim significam
chimo:

legal (coloquial)

jr,ia (coloquial)

perfeito
AMP
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5. Cape e o lugar do carro onde se encontra o motor. Para que servem as seguin-
tes partes do automiivel:

o porta-mala

o porta-luva

o pira-brisa

o limpador de pira-brisa

o pira-choque

o pira-lama

a busina

os pneus

o ar condicionado

o aquecimento

os freios

a eMbrenhagem

o acelerador

a chave de partida ou de ingnicio

as marchas

6. 0 carro nio pegava. Desreva comp se dirige um carro nio automitico.
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REVISAO GRAMATICAL

Expressiies de tempo:

a. de hoje em diante
daqui em diante

from now on
11 it II

If II
11 It It

daqui por diante
daqui para a frente

Ex.:

Daqui em diante nir vamos mais trabalhar de graca.
Tenho certeza de .due els nao voltari a fazer isto de hoje em diante.

b. ao mesmo tempo at the same time (events happening.at.the same time}.
a mesma hora

Ex.:

0 rapaz e a mpg& falaram ao.mesmo tempo.
Ele vem aqui todos os dies a memo hora.

at the same time (events :.hit h 41ways happen at the same time

c. a cada minuto every minute
a cada instante tt 11

Ex.: all the t
Ele telefona a oada minuto (a coda instante) .

d. toda hora all the time
tempo todo II II

Ex.:

Toda hora ale me pede um favor.
Ela conversa o tempo todo e nunca trabalha.

e. de uns tempos para ca
Ex.:

0 Manuel anda muito triste de uns tempos para ca.

f, no (ao) principio at first, in the beginning
no (ao) invcio If II 11 II

Ex.:

No prtnei:plx a relacio deles ara muito boa.
Eles estavam ganhando o jogo facilmente, no inIcio.

g. no mamerto at the moment
neste momenta II 1, 11

Ex.:

Neste momenta (no momenta) nao me interessa jogar na loteria.

h. neste meio tempo meanwhile
enquanto isso

Ex.:

Os dolt; conversavam e enquanto isso o ladrio roubava a carteira deles.
Neste meio tempo a policia chegou e prendeu o ladrio.

i. enquanto while
Ex.:

Os americanos adoram comer pipoca enquanto vem um filme.

68



58

Exercicio.

Faca frases, em forma de dialog°, usando todas as express6es de tempo
estudadas. Ex.:

-- No moment° nio sei o que the dizer.
-- Espero que daqui pars a frente voce esteja nelhor preparado.

1,

2.

3,

4.

5.

6,

7,

8.

9.

10.
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PERFEITO Vs. IMPERFEITO

0 perfeito e o imperfeito representam asoectos diferentes do tempo
oassado e, portanto, tem significados diversos.

0 PERFEITO indica:

1. Uma agio ou serie de aci5es terminadas e completas.

Maria recebeu uma carts.
Eu telefonei para ale muitas vezes.
Ele sempre estudou muito.

2. Tima agio ou estado mum determinado momento do passado:

Eu sat de casa as 7:00 hs.
Elas chegaram de viagea ontem.
Mirio foi ao team a semana passada.

As vezes a indicado o comeco do evento, indetlendentemente da
duragio dole:

Paulo correu durante dual horns.
Senti uma grande dor de cabega.
De repents ale comegou a gritar.

0 INPERFEITO nunca determina quando a agio comecou ou terminou. Indica:

1. Uma acio ou sirie de aq6es repetidas habitualmente-em alcum tem-
po no Dassado, deixando claro que ela nao mais acontece como an-
tigamente. CorresDonde a construcio inglesa "used to":

Maria recebia muitas cartas.
Eu sempre telefonava para *la.
Antigamente ale trabalhava muito.

2. Um estado continuado no passado. Quando se descreve um evento
no oassado usa-se o imperfeito Dorque se refers a estado conti-
nuado:

Rapazes s magas dangavam alegremente.
Chovia muito quando eu_sat de casa.
0 din estava claro nao havia uma nuvem no ciu.

3. uma icio planejada mas, oor algum motivo, nao realizada. Corres-
ponde de um modo geral i contrugao em inglis "I was going to...":

Eu is telefoiar para voce mas esqueci.
Nags tamos ao cinema mas chegou visits em casa.

4. Hora no Dassado.

Eram dez hors quando o aviio decolou.
Era uma hors da manha e ales ainda nao tinham chegado.
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5. 0 que estava acontecendo no passado, geralmente quando outro even-
to aconteceu. Corresponde de modo geral a construcio inglesa de
to be + -ing:

Ela estava tocando piano quando eu entrei.
(Ela tocava piano quando eu entrei.)

Estava fazendo frio quando ales chegaram.
(Pazia frio quando ales chegaram.)

A forma do imperfeito simples (em paAnteses) tam o mesmo significado mss nao
ocorre as lingua falada excetoRa linguagem formal.

VERBOS COM SIGNIFICADOSD/FERF.NTES NO.PERFETTO E NO IMPERFE/TO:

SABER - Eu sabia que ele era eau prime (I knew he was my cousin).
Eu soube que ale era meu primp (I foundout that he was my cousin).

CONRECER Eu conhecia aquelas magas (I already knew those girls)
Eu conheci aquelas magas (I mat those girls)

PODER Paulo podia sair a qualquer hors (Paulo was able to go out any time).
Paulo zit sair pars jantar (Paulo succeeded in going out for dinner).

QUERER Eles nio queriam viajar no fim do ano (They did4t want to travel
Eles nao saferam viajar no fim do ano (They refused to travel...)

EXERCICIO 2

D. Complete os espagos em branco com o preterite perfeito ou imnerf.

1. voce (ir) a biblioteca domingo? Nio, mss antes eu (ir).

2. Eles (querer) sair mss (ter) que ficar

em casa e por isso (vier) o programa de televisio.

3. Eu (saber) que os meus amigos (vir) me

visitar quando o meu pai me (telefonar) e

(dar) a noticia. Entio eu (poder) me preparar pars recebi-lo

4. Enquaato eu (ler) e Helena (brincar), D. Margari-

da entrou as sala (diner) que o taxi (ester)

no esperando.

5. Os que (chegar) primeiro (ver) logo que

(haver) lugar pars todos os que (ser) convidados.
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EXERCICIO 3

Preoncha os espacos .m branco corn o pretirito corfeito ou imcerfei-
to do vorbo an oarinteses:

A manhi (astar) fria a as ruas desertas. (dever)

sar sais horns quando su (sair) da cast. Enquanto

(caminhar) pars o mau carro, -ma (lembrar) da qua iquela hors do din

os postos de gasolina sempre (sitar) fachados. Entio

(compreender) qua au deveria it a pi Rorqua o MISU cavro nio (tar)

bastante combustive'. (entrar) novamante am casa a

(apanhar) o 3411 chapiu a luvu. Ji (ir) fechar a porta quando o telefone

(tocar). (ser) a Sylvia, velha amiga minha a irmi

do Roberto, mau vizinho. Eu (pargunur) intadiatamente per qua ala

(astar) ma telafonando to cado. A voz dela (astir)

fraca mar nio (mostrar) nenhuma ansiedade. -ma (dizer)

qua (precisar) de mim pars levi-la ao hospital. Isto nio ma

(assustar) porque au (saber) quais (ser)

os sous problemas da saada. Mes (haver) qualquer coisa da astranho

a misterioso em sua voz, come sa viaiee da muito distante acoando no ar.

(tentar) filar cam ala mar nio (conseguir) rasposta. Si bastante

preocupado, eu nio (saber) o qua fazer. Cinco minutos dapois, Ro-

berto (entrar) corrando am minha slam a, desesperado, me

(dizer) qua a Sylvia tinha acabado de morrer ma casa dela. Um calafrio

(percorrer) mau corpo todo. Roberto nio (tar) telefone am casa.
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Preencha os espacos em branco com o preterito nerfeito ou imner-feito do verbo em parinteses:

A ambLcao superada

Carta dia uma senhora rice
(ver), num antiquirio, uma cadeira qua

(ser) ume beleza. Negra, feita de mogno a cedro, (custar)

uma fortuna. (ser), pores, to bola, qua a mulher nio (ti-

tubear): (entrar), (pager), (1evaapare cams.

A cadeira (ser) tio bonita qua os outros navels, antes do lindos,

(comegar) a parecer insuportiveis i simpitica senhora. (ser)

simpitica.

Ela anti° (resolver) vender todos os maveis a comprar outros

qua pudessem se equipararlquela maravilhosa cadeira. E -os (vender)

todos ( comprar) outros.

Mas antic a case, que antes (parecer) tio bonita,

(ficar) tio bem mobiliada que se
(estabelecer) uma desarmonia

flagrante entre case a navels. E a senhora
(comegar) a achar a

case horrivel.

E (vender) a casa a (comprar) uma outra

maravilhosa.

Mas dentro daquela case magnifica, mobiliada de maneira esplendorosa, a mulher

(camecar), pouco a pouco, a achar seu marido mesquinho.

E (tracer) o marido pox um outro, jovem, belo a inteligente.

Has mesmo assim nio (conseguir) ser feliz. Pals naquela

case magnifica, com aqueles maveis admiriveis a aquela marido fabuloso todo o mundo

(comegar) a achar que *la (ser) extremamente vulgar.

Moral: 0 meio faz o homem a desfaz a mulher.

Millar Fernandes
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Preencha os amigos em branco com o preterite oerfeito ou imner-
feito do verbo em parenteses:

Veiha histaria

(ser) uma vez um homem que (estar) pescando,

Maria. At que (apanhar) um peixinho: Mat o peixinho

(ser) tio pequeninho a inocente, e (tar) um azulado tio indescri-

tivel nas escamas, que o homem (ficar) cam pens. E

(retirar) cuidadosamente o anzol e (pincelar) com iodo a garganta

do coitadinho. Depois -o (guarder) no bolso traseiro des calcas,

para Ault o animalzinho sarasse no quente. E desde antic (ficar)

insepariveis. Acade o ham= (ir), o peixinho o (acomr

panhar), a trots, quo nem um cachorrinho. Pelas calgadas. Pelos slevadores. Pelos

cafes. Como (ser) tocante vi-los no "17": o homem, grave, de preto,

com uma das mios segurando a xicera fumigant., cam a outra lendo o jornal, cam a ou-

tra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silencioso a levemente

melancalico, (tomar) laranjada por um canudinho especial...

Ora, um dia o ham= e o peixinho (passear) a margem do

rio onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se

(enchor) de ligrimas. E (dizer) o homem ao peixinho:

"Nio, nio me assists o direito de to guardar comigo: Por que roubar-te por

mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mie, dos teus irmiozinhos, da tua tia soltei-

ra? Nio, nio e nio! Volta para o seio da tua familia. E viva eu ca na terra sempre

triste!...

Dito isto, (verter) copioso pronto e, desviando o rosto,

(atirar) o peixinho nigua. E a igua (fazer) um rede-

moinho que (ir) depois serenando, serenando... at que o peixinho

(morrer) afogado.

Mirio Quintana
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A Banda

Estava a toa na vida
0 meu amor me chamou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor.

A minha gent* sofrida
Despediu-se da dor
Pra ver a band. passar
Cantando coisas de senor.

O homem sirio qua contava dinheiro parou
O faroleiro qua contava vantagem parou
A namorada que contava as astralas parou
Para ver, ouvir a dar passages.

A moo triste que vivia calada sorriu
A rosa triste que vivia fechada se abriu
E a meninada toda se assanhou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de'amor.

Estava a toa na vida
O meu amor me chamou
Pra ver a bands passar
Cantando coisas de smor.

A minha gents sofrida
Dei4ediu-se da dor
Pra ver a banda passar
Cantando coisas ds amor.

O velho fraco is esqueceu do cansago a pensou
Que ainda sego pra sair no terrace a dancou
Avoca feia debrucou na janala
Pansando que a banda tocava pra ela.

A march. alagra se espalhou na aveninda, insistiu
A lua chats qua vivia escondida surgiu
Hinha cidade toda se enfeitou
Pra ver a bands passar cantando coisas de amor.

Nis pars meu dasancanto
0 qua era doce acabou
Tudo tomou sau Lugar
Depots qua a bands. passou

E cads qual no sau canto
E am cads canto uma dpr
Depots de bands passim
Cantando coisas de amor.

Chico Euarque de Hollanda
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LEITURA SUPLEMENTAR

Em torn do automdvel

65

AUTOWVEL - Quadriipede da familia dos transport.. qua viva naggrand.. cidades as aliments de Sgua. also, gasolina eventu-almente alum psdestre. Costume andar am bandos e pod. ser cria-do em garagens ou ao ar livrs am cima das calgadas. Muito vigo-roso, sua forga squivale i de virios cavalos. //olds, quando ins-tigado a correr demais pode perdsr o controls e atacar indiscri-almadamento outros autom6veis, cases, poste., irvores s bosons.Se nio for provocado convive tranquilamente com outras espicies.Ao contrfrio do que °corr. com o rinoceronts
uma raga em extin-9io o automemel vem se reprodusindo com suits rapides e hi sus -peitas de qua no futuro ocupari todos os espagos rsssrvados parso bomem.

QUESTOES /NOTEIS
Quando sou carro momma voci sands tirar as medidas do caixio?E quando *foga voci the faa respiragio boca-a-boca?- Se sou carro estiver muito frio i aconselhiveXoantes de sair,oforecer-lhe uma xicara de gasolina ham quente.- A ultrapassagem dove ser feita sempre pals esquorda. Ainda quabode isso represent. um risco.- 0 ssu motor a explosio ji explodiu?

- Vac: sabia qua a colmiia do radiador .sti chsia de abolhas?- Era too *snob. qua no dia am qua a corroia do ventilador arroben-tou mandou tirar o ventilador intairo. E colocou um a- condici-onado.
- 2.alments ando preocupado: os pneus do man carro sstio com a pres-sitl muito alta.

Carlos Eduardo Novae'. "Em torno
do autom4Vele. in 0 cans nossode cads dia.
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A quem giver carro

Vocabulirio

abelha (s.f.) bee
afogar (v.) flood (car), drown
aninhar (v.) nest
arrester (v.) drag
arrebentar (v.) break,, burst, split
augurar (v.) foretell
bombe de gasoline (s.f.) fuel pump

filling station
borracha (s.f.) rubber
botar (v.) put, place
buscar (v.) to go in quest of
calcada (s.f.) sidewalk
capadacio (adj.) idiot
caolho (adj.) one-eyed, blind in

one eye
capa (s.m.) hood (car)
cintura (s.f.) waist
colmiia (s.f.) behive
compenetrar (v.) to be deeply conscious

of (one's role, dutie-, etc.)
condensador (s.m.) conden. r
conviver (v.) to live together, to be

on familiar terms with.
correia do ventilador (s.f.) fan belt
cortejo (s.m.) procession
crier (v.) raise
cutucar (v.) poke
desdentado (adj.) toothless
desmentir (v.) contradict, deny,

disavow
drnamo (gerador) (s.m.) generator
distribuicao (s.f.) distribution
encardido (adj.) grimy, dingy
engasgar (s.) choke
entranhas (s.f.) entrails, inside
entupir (v.) clog
entupimento (s.m.) clogging
onsugar (v.) dry
equivaler (v.) to be equivalent, to

correspond
esquentar (v.) heat
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estop& (s.f.) mechanic's rag
fio (s.m.) wire
graxa (s.f.) grease

letreiro (s.m.) sign, (in estorei etc.)
lagubre (adj.) lugubrious
maneta (adj.) one-armed, one-handed
manivela (s.f.) winch
manquitola (coxo) (adj.) lame, limping
molhar (v.) wet
perneta (adj.) one-legged person
palpite (s.m.) opinion
pira-lama (s.m.) fender
peircia (s.C) expertise
perneta (adj.) one-legged person
placer (v.) wink
plantinado (s.m.) distributor poin (in

motors)
quadiapede (s.m.) four-footed
quarteirio (s.m.) city block
ratear (v.) misfire (seid of a cartE,

engine)
recusar (v.) refuse
regressar (v.) return
respired° (s.f.) breathing
retirar (v.) remove
solavanco (s.m.) jolt, jerk
soltar (v.) lose
solto (adj.) lose
sorridente (adj.) smiling
sorts (s.f.) luck
susto (s.m.) fright, scare, fear
tubulado (s.f.) tube system in a car's

engine

ultrapassar (v.) pass (a car)
urubu (s.m.) vulture
vilvula (s.f.) valve
vela (s.f.) spark plug (in motors)
veloz (adj.) fast
xrcera (s.f.) cup
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UNIDADE 5
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Um ap6logo

Era uma vez uma aguiha que disse a um novelo de linha:
Por que esta voce com esse ar, toda cheia de si, toda en-

rolada, para fingir que vale alguma cousa neste mundo?
Deixe-me, senhora.

5 Que a deixe? Que a deixe por qui? Porque the digo que es-
ti com um ar insuportivel? Repito que sim, e falarei sempre que me
der na cabega,

Que cabega, senhora? A senhora nio 6 aifinete, aguiha. A-
gulha nio tem cabega, Que the imports o meu ar? Cada qual tem o

10 ar que Deus the deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos ou-
tros.

Mas voce 6 orgulhosa,
- - De certo que sou.

Mas por que?
15 boa: Porque coso, Entio os vestidos e enfeites de nos-

sa ama, quern ...6 que os cose, senao eu?
-- °Ince? Esta agora i meihor. Voci a que os cose? Voci ig-

nora que quern os cose sou eu, e muito eu?
Voce Pura o pano, nada mais; eu 6 que coso e prendo um pe-

20 daco ao outro, dou feigio aos babados...
- - Sim, mas que vale isso? Eu 6 que furo o pano, you adiante,

puxando por voce, que vem atris, obedeend, ao que eu fago e mando..,
Tambim os batedores vio adiante do imperador.
Voc6 imperador?

25 Nio digo isso, Mas a verdade i que voce faz papel subal-
terno, indo adiante; vai so mostrando o caminho, vai fazendo o tra-
baiho obscuro e rnfimo, Eu 6 que prendo, ligo, ajunto..,

Estavam nisso, quando a costureira chegou i casa da haronesa.
Nio sei se disse que isto se passava em casa de uma baroness, que

30 tinha a modista ao pi de si, para nio andar atris dela. Chegou a
costureira, pegou do pano, pegou da aguiha, pegou da linha, enfiou
a linha na aguiha, e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgu-
lhosas, pelo pano adiante, que era a meihor das sedas, entre os de-
dos da costureira, igeis como os galgos de Diana -- para dar a isto

35 urns cor poitica.
Entao, senhora linha, ainda teima no que dizia hi pouco?

go repara que esta distinta costureira s6 se imports comigo; eu
e que You aqui entre os dedos dela, unidinha a ales, furando abaixo
e acima,..

40 A linha nio respondia nada; is andando. Buraco aberto pela
aguiha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quern sa-
be o que faze e nao esta para ouvir palavras loucas. A aguiha, yen-
do que ela aao the dava resposta, calou-se tambem e foi andando. E
era tudo silincio na saleta de costura; nao se ouvia mais do que o

45 plic-plic-plic-plic da aqulha no pano. Caindo o sol, a costureira
dobrou a costura, para o dia seguinte; continuou ainda nesse e no
outro, ate que no quarto acabou a obra, e ficou esnerando o baile.
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Veio a noite do baile, e a baroness vestiu-se. A costureira,

que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho, pa-
ra Car algum ponto necessirio. E enquanto compunha o vestido da

bela dams, a puxava a um lado ou outro, arregagava daqui ou dali,

5 abotoando, acoichetando, a linha, para molar da agulha, perquntou-
lhe:

Ora, agora, digs -me, quem i que vai ao baile, no corpo
da boronesa, fazendo parte do vestido .e da elegincia? Quern i cite

vai dancar com ministros e diplomates, enquanto voce volta para a

10 caixinha da costureira, antes de it para o balaio das mucamas?
Vamos, digs li.

Parece que a agulha nio disse nada; mas um alfinete, de ca-

bega grande e nao manor experiincia, murmurou i pobre aqulha:
Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho pars ela e

15 ela a que vai gozar da vida, enquanto ai ficas na caixinha de cos-
tura. Faze como eu, que nio abro caminho para ninguim. One me

espetam, fico.
Contei esta histtiria a um professor de melancolia, que me

disse, abanando a cabega. Tambim eu tenho servido de agulha a

20 muita linha ordiniria:

weeemweginiewolsow

Fgbula

No comeco do mundo,
quando tudo falava, um Monte, certo dia,
interrogou um Vale, a quem mal conhecia:

"Quem g mais alto de no's dois?"

0 Vale respondeu-lhe, admirado, depois:
"Eu so to sei dizer quem e o mais profundo...

Cleomenes Campos
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EXERCICIO ORAL

A. Perguntas

1. Onde transcorre a estoria?
2. Quais sao as personagens deste apOlogo e quais sao os protago-

nistas?
3. Qual des duas, a agulha ou a linha, inicia a discussio?
4. Sobre o que alas discutem?
5. N. argumentos a agulha usa para mostrar que i mais importante

qua a linha?
6. Que argumentos sao usados pela linha para provar o contririo?
7. Quando alas interrompem a conversa?
8. Como i que alas is comportam e o que fazem enquanto a costureira

esti trabaihando?
9. Quando ficou pronto o vestido?
10. Descreva como a costureira ajustava o vestido no corpo da baro-

ness, na noite do bails.
11. 0 Que din a linha para a agulha antes de sair para o baile?
12. 0 que din o alfinete para a agulha?

B. Conversacio

- .-

1. As fibulas e apologos sempre criam uma personalidade para os
seas protagonistas, caracterizando-os como se fossem seres hu-
manos. Qual a personalidade da linha e da agulha nests ap6lo-
go?

2. 0 alfinete tam nio so uma personalidade mas uma forma fisica
que combina bem com esta personalidade. Explique isto.

3. Afinal, quem era mais importante? A agulha ou a linha?
4. Qual a fungi° do alfinete nesta estOria?
5. 0 Que o autor quis dizer com "professor de melancolia"?
6. Qual a moral deste apOlogo?
7. 0 autor quis dizer que:

a. as pessoas se usam de modo injusto?
b. as pessoas dependem de suas capacidades mfituas para se desen-

volverem e agirem?
c. que a verdade nio a absoluta mas relativa?

8. Para voce, qual i a moral desta estOria?
9. VOce acha que os apOlogos sio um meio eficaz de se ensinar prin-

cipios morais?
10. A que audiincia as destinam as fibulau a ape:logos?
11. Quais as diferengas e semelhangas entre a fibula e a paribola?
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E.ERCfcIO ESCRITO

O apeilogo, como a fibula, i uma narragio que contim uma
alegoria a que.procura transmitir algum ensinamento moral is
pessoas, atremes de estorias em qua os personagens sio animais
ou objetos.

Escreva um ap6logo sobre um.dos grupos de objetos dados
abaixo. Use os atributos fisicos dos objetos para criar a sua
personalidade.

O fiisforo e o cigarro
0 prego e o martelo
A porta e a chave
A mesa a o sapato
O inzol e a isca
A arvore e o fruto
A porta a a janela
O pneu e o carro
O papal e a caneta
O espelho e o reflexo no espelho
O ciu e o mar

Nota: Voce poderi criar tambim outras combinacoes de personagens
ao invis de usar as indicadas acima.

Apresentagio oral:

MArrar o seu apologo para a classe depois de o ter escri-
to,
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t,EXERCfCIO DE VOCABULXRIO

A. Siniinimo

Substitua as expresses sublinhadas por outras do texto "Um apilogo".

1. Por que voce esti corn esse ar, toda convencida?

1. Falarei sempre que eu quiser.

3. Que the interessa o meu ar? Cada um tem o ar que Deus the deu.

4. Preocupe -se corm a sua yids e esqueca a dox outros.

5. g claro que sou.

6. Essa a boa! Porque costuro.

7. Voci nio sabe que quern os costura sou eu?

8. Voci faz buraco no tecido, nais nada.

9. Eu a que dou feicio aos babados.

1111!

10. Sim, nas que adianta isso? Eu a que you adiante arrastando voce.

11. Voci faz um papal inferior.

71

12. Nio sei se disse que isso acontecia na casa de uma baronesa.que tinha a modista
ao seu lado, para nio ter que it atris dela.
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13. A costureira passou a linha pelo buraco da agulha e comecou a costurar.

14. Yoe; nao nota que esta fostureira s6 di atencao a mim?

15. Chegou a noite do baile e a baronesa vestiu-se.

16. A linha, para zotbar da agulha, perguntou quem a que is ao baile.

17. Ands, aprende baba.

18. Voce abre caminho para ela e ela a que vai aproveitar a vida.

19. Tambit eu tenho feito pazel de agulha para muita linha ruim.
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B. Ampliagio

1, Apo2ogo, 0 apOlogo t&Mbem a uma . 0 que i um ap6logo?

2, Agues, Do que se precisa pars fazer uma costura manual ou i miquina?

31 Costurm. Basicamente, como a costura a feita?

.1

4. Baroneso, Quails sio os outros atulos ligados i realeza? Ex.: bario / baroness.

5. Os cargos mais importantes na administracio de um pars democrats sio os de:

6, P. Quais Sao os principais tipos de tecidos?

7. EhAite. Di exemplos de tipos de enfeites.

Onde se podem usar, enfeites?

85
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REV I SAO GRAMAT I CAL

Verbo + preposigio + infinitivo

a. Verbo com preposicio "a"
Ex.:
Os operirios ji comegaram a trabalhar.

Faga frases com os verbos abaixo conforms o modelo acima:

iniciar a

ammgar a

principiar a

forgar a

aprender a

inclinar a

ensinar a

continua a

recusar a

obrigar a

ajudar a

estar determinado a

estar disposto a

voltar a

tornar a
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b. Verbs com preposigio "em"

Faga frases com os verbos abaixo seguidos de infinitivo.

concordar em

contentar em

insistir em

pensar em

consentir em

hesitar em
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1. Os usos de sonar° a de se naO.

Slab

a, 0 use de scab a mmito comma no sentido de do acntraita.

Vemos sair daqui sonio els miso *studs.
do oontririo ele nip *studs.

Trabalhe sena, voce esti perdido.
do oontrario

b, Sonia tsmbim tem o sentido de emosto, a nio soy, Na linguagem falada a
forma a nio ser a mmito coma.

Ninguiie vsio I ritual° sea° os qua queries votar.
motto os qua Tarim votar.

lip ft. le a nao war os qua quariam votar.

c, Sonab ainda ten o sentido de msa aim Neste caso ion& i formal, enquanzo
qua a exprassio sets aim i bastaata mourns

Amoeda oio eta de ouro son& de prata.
mas aim de prata.

Se nib

Nada comment. no seutido de "if not".

maioria dos filmes gram bons se.sio todos,
Eats =miss i mmito cars, se.nao a mais cars,

Exercicios

Pretncha os espagos am branco com sena° o se pace na primeira linha.
Na segunda linha, use uma das expressaes equivalentes a sendo ese nio.

1. Acenda a 1=

Acenda a lus

2. 0 livro que li era mmito bom o malhor de todos.

3. Ele no falou o que pncissva.

vacs csi no buraco.

voce csi no buraco.
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3. Ele falou tudo,

Ele falou tudo,

Ele falou tudo,

4. Precisamos de ir rapido

Precisamos de ir ripido

o que era preciso falar,

o que era preciso falar.

o que era preciso falar.

chegamos atrasados.

chegamos atrasados.
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5. Ninguim ussistiri o jogo de futebol, os treinadores.

Ninguim assistiri o jogo de futebol, os treinadores.

Ninguem assistiri o jogo de futebol, os treinadores.

6, Ele nunca choraria, de medo.

Ele nunca choraria, de medo.

Ele nunca choraria. de medo.

7. Niio diga nada a sua mie voce leva uma surra.

Nio diga nada a sua ale voce leva uma surra.

8. Ninguem telefonou pare voce.,

Ninguim telefonou para woe,

Ninguim telefonou para wee,

seu pai.

seu pai.

seu pai.

9. S6 you a praia hoje a tarde chover.

13. Ninguim percebeu o engano os empregados.

Ninguem percebeu o engano os empregados,

Ninguem percebeu o engano os empregados.

11, estiver muito tarde, poderemos sair um pouco.

12. Todos morreram no acidente, o chofer do carro.

Todos morreram no acidente, o chofer do carro.

Todos morreram no acidente, o chofer do carro.
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Pronomes Obliques

77

Os pronomes obliquos tem a fungi° de objeto direto e objeto indireto:

Objeto direto Objeto indireto

la. pessoa me nos me WS

3a. pessoa ofa os,as the lhes

1. 0 objeto direto respond. a pergunta qua? quem? (what? whom?)
O Paulo trouxe o carro. 0 qua o Paulo trouxe? 0 oarro.
Eu escrevi uma carts. 0 qua eu escrevi? Ono °arta.

aluno fez uma pergunta. 0 qua o aluno fez? Una pergunta.
Elsa vireo a Maria ontem. Quern ales viram ontem? A Maria.

2. 0 objeto indireto respond. i pergunta para quern? a quem? (to whom? for whom?
0 Paulo trouxe o carro para a Teresa.

Para qua,: o Paulo trouxe o cirri)! Pars a Teresa.
Eu escrevi uma carte para() meu irmao.

Para quer' eu escrevi uma carts? Pars o meu irmiO.
aluno fez uma pergunta so professor.
A queen o alum fez was pergunta? Ao professor.

Ele telefonou pars os amigos.
Para ;uem ele telefonou? Pars os amigos.

Note: 0 objeto indireto i semmre sequido das preposiOes para ou a.

Os verbos em portuguis podem ser seguidos de objeto direto ou indireto,
ou de ambos, cemo se pod. ver nos exemplos acima. Quando 0 renome
oblIquo ocorre *le e mnis zomumente colocado imediatamente antes do ver-
bo. Assim, nos exemplos acima:

C Paulo trouxe o ocrro. 0 Paulo o trouxe.
Eu escrevi uma oarta. Eu a escrevi.
O aluno fez uma pergunta. 0 aluno a fez.
Elea viram a Maria ontem. Elea a viram ontem.

Palo trouxe o carro pars a Teresa._
Eu escrevi uma carts pars o meu irnoo.
O aluno fez urns perfumes so professor.
El* telefonou pars os amigos.

0 Paulo Zhe trouxe o carro.
Eu Zhe escrevi urns carts.
0 aluno Zhe fez uma pergunta.
tie nes telefonou.

Quando o verbo cortege a trace, o pronome deve vir depois do verbo e li-
gado a el* por um hifen:

ties me disseram que voci chegou ontem.
Dissersarme que voci chegou ontem.

No portuguis coloquial o pronome objeto indireto i usado no inicio da
frase quando nio se precisa user o sujeito ou em frases impessoais:

Mg disseram que voci chegou ontem. Diu-me uma vented* louca de :air correndo
Me deu urns vontade louca de sair correndo
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Exercicio 1.

78

Reescreva as frases abaixo conforme o modelo:
Foi o Alfredo que me pediu isto.
0 Alfredo me pediu isto.
Pediu-me isto.

1. E ele que nos leva para a escola.

2. Nio foi voce que the deu o livro?

3. Nio a elo que me telefona todos os dias.

4. Foi o Mirio que nos encomendou este radio.

5. E ela que me di carom para a universidade.

6. Nio i a Maria Helena que nos informs sobre isto?

7. Foram eles que me ofereceram este emprego.

8. Nio foi o Roberto que nos contou a histiiria?

7.114101110.
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Exercicio 2.

Reescreva as frases abaixo substituindo primeiro 0
o objeto indireto pelo pronome obliquo apropriado.

Ana Maria comprou um vestido pars a Amilia
a) Ana Max& o comptou palm a Ameba. b) Ana Man.&

1. Ele deu um primio pars o melhor estudante.

a) b)

2. Voc; nio reservou a suite para os convidados?

a) b)

3. No's consertamos o brinquedo para as criangas.

a) b)

4. Eles ainda nio mostraram a casa para nos.

a) b)

5. Isabel tambim pediu um favor ao professor.

a) b)

6. Eles ji enviaram as caixas aos clientes.

a) b)

7. Ele disse a verdade para a audancin.

a) b)

8. Foi a Joins que comprou os bilhetes para voce.
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objeto direto e depois

the eornmpu urn thutido.

a) b)

9. Roberto deu ums fotografia namorada dole.

a) b)

10. Eles nio mencionaram o fato aos colegas.

a) b)
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Exercicio 3.

Reescreva as frases abaixo substituindo as expressOes sublinhadas pelo
pronome obliquo corraspondente.

1. Nio encontramos os livros na estante.

2. Voce recebeu o meu recado?

3. Deixei o dinheiro pare voce na mesa.

4. Peco que eles desculpem o Jose.

5. Ainda nio marquei uma hora pare Maria e Joia.

6. Ncls entregamos o dicionerio i Amelia.

7. Marina ji campreendeu as

8. CV:SI/is ainda nio apagou a luz.

9. Prometemos um jantar ao Afonso.

10. Espero que eles digam into aos medicos.

Exercicio 4.

Traduza as frases abaixo usando o pronome obliquo.

1. He gave me the book. What did he give you?

2. They sent her flowers. Did she thank them?

3. We saw him yesterday. He told us what happened.

4. I didn't see them there. Did you invite them?

5. We bought him two shirts. Have you seen them?
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Pronomes Obliquos (cont.)

Variacaes ortogtificas dos pronomes obliquos:

1. Quando o, os, a, as sip ligados
a forma lo, los, la, las.

Eu preciso ver o medico agora.
Eu preciso ve-to agora.

Nio posso ouvir as votes.
Nao posso ouvi-Las.

Note as
a.
b.

c.

d.

modificagaes ocorridas
o r desaparece.
e passa a e.
a passa a a.
i precedido de

81

ao verbo no infinito o pronome toma

Vou chamar a Maria aqui.
Vou chami-la aqui.

Eles vao destruir os edificios.
Eles vao destrui -los.

na forma do infinito:

u passa a ui.

2. As formas que se seguem sio usadas
qua escrita:

a. Quando o,os,a,as sib ligados
nome toma a forma no, nos, n

Deram o livro para mim.
Deram-no para mim.

em situag6es muito formais da lin-

a um verbo terminado em nasal o pro-
a, nas.

Explicaram as ligaes muito bem.
Explicaram-nas muito bem.

b. Quando o objeto direto e o objeto indireto sio substituidos por um
s6 pronome, as seguintes forma ocorrem

me + o= mo me + a= ma, etc. no + o= no-lo, etc.
the + o= lho the + a= lha, etc.

Eles contaram a histaria para mim. Quem disse isto a voce.
Eles ma contaram. Quem Zho disse?

c. Quando o,os,a,as ve'm ligados
ou -z passam a -Z e se ligam

Compramos o sapato ontem.
Compramo-lo ontem.

Exercicio Oral.

a um verbo terminado em -8 ou -z, o -8
ao pronome:

Fez o trahalho para voce.
re-lo para voce.

Reescreva as frases abaixo substituindo a palavra sublinhada
apropriado conforme o modelo acima:

1. Nao quero ver este films.

2. Voce pode abrir esta lata?

3. Deixaram os gatos li fora.

4. Eles vao construir a casa.

5. Posse ligar as luzes?

6. Querem resolver o problema.

7. Precisam abandonar os proietos.

pelo pronome

93



82
Posiggo do pronome obliquo em locuggo verbal.

1. Quando o segundo verbo esti no infinito o pronome pode ocorrer em
qualquer posigao. Contudo, uma determinada posigao e usada mais
frequentemente que outras, muitas vezes por motivo de clareza ou
eufonia. -

Roberto quer mostrar-Zhe a cidade.
* Roberto quer Zhe mostrar a cidade.
Roberto Zhe quer mostrar a cidade.

* Roberto quer mostri-la.
Roberto a quer mostrar.

Note que so hi duas posiciies para o pronome obliquo direto.

2. Com verbo auxiliar + participio ha duas possibilidades:
*Maria Zhe tinha dito o que sabia. *Ele me tinha dado um presente.
Maria tinha-Zhe dito o que sabia. Ele tinha-me dado um presente.

*Eles 0 tinham visto na rua.
Eles tinham-no visto na rua.

3. Com verbo auxiliar + gerundio hi tres possibilidades:
*0 professor estava nos explicando a lisao.
0 professor Mob estava explicando a lisao.
0 professor estava explicando -nos a lisio.

*Forma mais comum.

4. Com 0 futuro simples e o conditional, o pronome pode vir colocado no
meio do verbo. Esta ocorrencia 6 muito formal mesmo na lingua escrita.

Mandar-lhe-ei os cadernos. ou Mandarei os cadernos a voce.
Contar-nos-iam tudo. ou Eles nos contariam tudo.

Observagio:

No portugues coloquial brasileiro ha uma tend&ncia a se evitar o use
dos pronomes obliquos da terceira pessoa (o,os,a,as; lhe,lhes). As
formas usadas mais comumente sao:

1. 0 pronome obliquo indireto (lhe, lhes) 6 substituido pelo prono-
me sujeito precedido de preposicio:

Formal Coloquial
Eu lhe telefonei duas vezes. Eu telefonei duas vezes para voce.
Wis lhes demos os parabins. Wis demos os parabens a eles.

2. 0 pronome obliquo direto (o,os,a,as) 6 substituido pelo pronome
sujeito (ele, ela, voce, etc.). Esta forma, contudo, ngo e con-
siderada de bom gosto exceto quando se usa voce, votes.

Encontrei ele na esquina, ao inves de Encontrei-o na esquina.
Eu vejo eles de manha, ao inves de Eu os vejo de manha.

3. Os pronomes obliquos direto e indireto ngo sgo geralmente usados
em respostas curtas de "sim" ou "nio":

Voce ji comprou os bilhetes? Comprei, ou Comprei, sim.
Eles deram o recado a Maria? Deram, ou Deram, sim.
Voce telefonou a sua namorada? Telefonei, ou Telefonei, sim.
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Exercicio 1.

Reescreva as frases abaixo substituindo a palavra sublinhada pelo pro-
nome em sua posicao mais comum.

1. Clarice vai visitar os amigos amenhi.

2. Wm; quer entregar o cartio a Stela?

3. Por que voce tinha pedido o livro a ele?

4. Eles prepararam a festa pare mim.

5. Possc abrir os envelopes agora?

6. Preciso envier as caixas aos meninos.

7 Maria ji tinha contado isto pare mim.

8. Voce dove compreender os seus amigos.

9. 0 estudante tinha resolvido o problema.

10. Quero comprar este carro hoje memo.

11. Ele esti dizendo tudo pare mim.

12. Mauricio vai distribuir o material.

13. Voce pods fazer o exerctcio pars. mim.

14. Preciso compreender este edema.

15. 0 Gargon tinha bebido todo o vinho.

16. Eu quero sugerir a alterAtiva.

17. Ela sabe receber os convidados.

18. Voce quer fazer um pedido i D. Dulce?

19. Ele ji tinha encontrado o chapiu.

20. Eles preparam o jantar pare nos.

21. 0 aluno pade responder as perguntas.

22. Quero fazer uma sugestio a voces.

23. Vamos cumprimentar o campeio.

24. Ele tinha dado muito trabalho pare no's.

25. Nio posso exibir as suss notes?

26. Vio investigar o caso pare os mazes.

27. Eu tinha feito a tarefa de menhi.

MMINNI.
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Exercicio 2.

Responda as perguntas abaixo conforme o modelo:

Quando voce alugou a casa? Eu a at/gad ontem.

1. Quando voce leu este livro?

2. Onde o Jose comprou os ternos?

3. Quando a Maria escreveu as cartas?

4. Onde ela encontrou a revista?

5. Quando voce trocou as compras?

6. Onde os meninos viram o palhaco?

Exercicio 3.

Traduza as frases abaixo:

1. I can't understand them.

2. He had met me here.

Atuguei-a ontem.

awom.a

e4

3. Jose invited us to the party.

4. Can you bring him the chair?

5. They want to buy her a blouse.

6. Rachel had called me.

7. I caught this fish. Did you catch it?

8. They want to introduce her to you.

9. They found the clothes but I had seen them first.
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MUSICA

a5

Valsinha

Um dia ele chegou tao diferente
do seu jeito de sempre chegar

Olhou-a cum jeito muito mais quente
do que sempre costumava olhar

E nao maldisse a vida Unto quanto
era seu jeito de sempre falar

E nem deixou-a so num canto
Pra seu espanto
Convidou-a pra rodar

Entao ela se fez bonita como
ha muito tempo nao queria ousar

Com seu vestido decotado cheirando a guardado
de tanto esperar

Depois os dois deram-se os bragos como
ha muito tempo nao se usava dar

E cheios de ternura e grata
Foram para a praga
E comegaram a se abragar

E ali dangaram tanta danga
que a vizinhania toda d6spertou

E foi tanta felicidade que
toda a cidade enfim se iluminou

E foram tantos beijos lcucos
Tantos_gritos roucos
Como nao se ouvia mais
Que o mundo compreendeu
E o dia amanheceu
Em paz.

Chico Buarque de Hollanda
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LEITURA SUPLEMEMTAR

"Chatear" e "encher"

86

Um amigo meu me ensina a diferenga entre "chatear" e
"encher". Chatear e assim: voce telefona para um escrit6-
rio qualquer da cidade.

- - A18! Quer me chamar por favor o Valdemar?

5 -- Aqui nio tem nenhum Valdemar.

DaI a alguns minutos voce liga de novo:

- - 0 Valdemar, por obsequio.

Cavalheiro, aqui nio trabalha nenhum Valdemar.

Mas nio e do alien, tal?

10 -- 2, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar.

Mais cinco minutos, voce liga o mesmo numero:

Por favor, o Valdemar ji chegou?

Ve se to manca, palhago. Ji nio the disse que o dia-
bo desse Valdemar nunca trabalhou aqui?

15 -- Mas ele mesmo me disse que trabalhava al.

Nio chateia.

Dal a dez minutos, liga de novo.

Escute uma coisa! 0 Valdemar nio deixou pelo menos
um recado?

20 0 outro desta vez esquece a preseuga da datilografa e diz
coisas impubliciveis.

At aqui a chatear. Para encher, espere passar mais dez
minutos, faga nova ligagio:

-- A16! Quern fala? Quern fala aqui e o Valdemar. Alguem
25 telefonou para mim?

Paulo Mendel Campos
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Um apOlogo

Vocabulgrio

abctoar (v.) to Mutton
agulha (s.f.) needle
a:cochetar (v.) to close with a hook and eye

alfinete (son.) pin
arregasar (v.) lift

babado (s.m.) ruffle
balaio (s.m.) basket
batedor (adj.) pathfinder
buraco (s.m.) hole
caixa de costura (s.f.) sewing box
calar (v.) to hush, to quiet
coser (v.) to sew
costureira (s.f,) seamstress
dobrar (v.) to fold
enfeite (s.m.) decoration, ornament
enrolar (v.) roll
espetar (v.) to stick (as a pin)
fingir (v.) to pretend
furar (v.) to make a hole
galgo (s.m.) greyhound
linha (s.f.) thread
modista (s.f.) fashion designer
mofar (v.) to mock
mucama (s,f.) Negro slave girl or servant girl
murmurar (v.) to murmur
novelo (s.m.) skein of yarn
ordinario (adj.) good-for-nothing
orgulhoso (adj.) proud
pano (s.m.) cloth
pedaco (a.m.) piece
ponto (s.m.) stitch
prender (v.) attach

puxar (v.) pull

seda (s.f.) silk
teimar (v.) to be stubborn
valer (v.) to be worth
reparar (v.) to notice
tolo (s.m.) silly
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0 homem nu

Ao acoidar, disse para a mulher:

Escuta, minha filha: hoje a dia de pagar a prestagao da televisgo,
vem al o sujeito coin a conta, na certa. Mas acontece que ontem nao trouxe
dinheiro da cidade, estou a nenhum.

5 Explique isso ao homem, - ponderou a mulher.

Nao gosto dessas coisas. Da um ar de vigarice, gosto de cumprir ri-
gorosamente as minhas obrigagoes. Escuta: quando ele vier a gente fica quie-
to aqui dentro, nao faz barulho, para ele pensar que nao tem ninguim. Deixa
ele bater at cansar amanha eu pago.

10 Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar
banho, mas a mulher ja se trancara la dentro. Enquanto esperava, resolveu fa-
zer um cafe. 133s a ague a ferver e abriu a porta de servico para apanhar o
pao. Como estivesse cowletamente nu, olhou corn cautela para um lado e para o
outro antes de arriscar-se a dar dois passos at o embrulhinho deixado pelo pa-

15 deiro sobre o marmore do parapeito. Era ainda muito cedo,..nao poderia aparecer
ninguem. Mal seus dedos, porem, tocavam o pao, aporta atras de si fechou-se
com estrondo, impulsionada pelo vento.

Aterrorizado, precipitou-se at a campainha e depois de toca-la ficou
e:$pera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu la dentro ruldo da agua do chu-

20 lair° interromper-se de salts:), mas ninguem veio abrir. Na certa a mulher pen-
sava que ja era o sujeito da televisgo. Bateu com o no dos dedos:

- Maria! Abre al, Maria. Sou eu chamou, em voz baixa.

Quanto mais batia, mais silencio fazia la dentro.

Enquanto isso, ouvia la em baixo a porta do elevador fechar-se, viu o
25 ponteiro subir lentamente os andares... Desta vez era o homem da televisao!

Ngo era. Refugiado no lance de escada entre os andarP7, esperou que o
elevador passasse, e voltou para a porta de seu apartamentc, sempre a segurar
nas maos nervosas o embrulhinho do pao:

- Maria, por favor! Sou eu!

30 Desta vez nao teve tempo de insistir: ouviu passos na escada, lentos, re-
gulares, vindo la de baixo... Tornado de pllico, olhou ao redor, fazendo uma
pirueta, e assim despido, embrulLo na macro, parecia executar um "ballet" grotes-
co e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele sem onde se es-
conder. Correu para o elevadcr, apertou o botgo. Foi o tempo de abrir a porta

35 e entrar, e a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lance
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de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho de
pao. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele comeca a descer.

Ah, isso e que ngo! - fez o homem nu sobressaltado.

E agora? Alguem 1i etrbaixo abriria a porta do elevador e daria com ele

5 ali, em pelo, podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorienta-
do, que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu apartamento, come-
cava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka, instaurava-se naquele momento o
mais autentico e desvairado Regime de Terror!

Isso e que nao - repetfu, furioso.

10 Agarrou-se a porta do elevador e abriu-a com forca entre os andares, obri-
gando-o a parar. Respirou fundo, fcchando os olhos para ter a momentgnea ilusao
de que sonhava. Depois experimentou apertar o botao do seu andar. Li embaixo
continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada: "Emergencia: parar". Mui-
to bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela desligou a parada de emergen-

15 cia, :argou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. 0 elevador su-
biu,

- - Maria! Abre essa porta! - gritava, desta viz esmurrando a porta, ji sem
nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atris de si. Voltou-se, acua-
do, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho

20 de prgo. Era a velha do aparamento vizinho:

Bom dia, minha senhora! - disse ele, confuso. Imagine que eu...

A velha, estarrecida, atirou os bravos para cima, soltou um grito:

Valha-me, Deus! 0 padeiro esta nu!

E correu ao telefone para chamar a radio-patrulha:

25 Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava:

E um tarado!

Olha, que horror!

Ngo olha, nio! Ji para dentro, minha filha!

Maria, a esposa do infeliz, finalmente abriu a porta para ver o que era.
30 Ele entrou como um rojgo e vestiu-se precipitadamente sem nem se lembrar do banho.

Poucos minutos depois, restabelecida a calma la fora, bateram na porta.

- Dave ser a policia - disse ele, ainda of egante, indo abrir.

Ngo era: era o cobrador da televisgo.

Fernando Sabino
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EXERCICIO ORAL

A. Perguntas

1. Por que o protagonista nio queria ver o "sujeito da televisio"?
2. 0 que este sujeito vinha fazer nesta casa?
3. 0 que o protagonista combinou com a sua mulher no comeco do

conto?
4. Como aconteceu de o protagonista ficar nu fora do apartamento?
5. Por que o nrotagonista entrou nu no elevador?
6. 0 que aconteceu depois que ele entrou no elevador?
7. Como ele conseguiu parar o elevador e o que fez ele depois dis-

so?
8. Por que a mulher do protagonista demorou a abrir a porta do apar-

tamento?
9. Qual o papel da vizinha nesta histOria?
10. 0 que os vizinhos diziam sobre o protagonisa?
11. Qual a irJnia do final do conto?

B. Conversacio

1. Quais sio os elementos neste conto que o fazem engragado? Procu-
re estes elementos em cada desenvolvimento dele:
a. no diilogo inicial do marido e mulher.
a. no diilogo inicial do marido e mulher.
b. na atitude do marido quando a mulher vai pars o banheiro.
c. no acidente de ter ficado preso fora do apartamento.
d. na sequincia dos fatos envolvendo o elevador.
e. na reagio dos vizinhos.

2. Todos nos sabemos de uma situagio embaracosa que aconteceu a nos
mesmos, a outras pessoas ou a um personagem de cinema ou televi-
sio.
Faca uma narragio detalhada de uma dessas situagOes, oralmente,
usando os verbos nos tempos do passado.

EXERCfcIO ESCRITO

Reescreva o conto coma s3 voce fosse o protagonista. Inclua as emo-
c8es e o motivo das agOes do personagem.
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EXERCICIO DE VOCABULXRIO

A. SinGnimo

91

Substitua as expresses sublinhadas por outras do texto "0 homem nu".

1. Hoje i dia de facer o pagamento mensal da televi-

sio. Vem ai o cars com a conta, cam toda certeza

2. Eu nio trouxe dinheiro da cidade, estou sem nada

3. -- Nio gosto dessas "oisas. Di um ar de vigarice

4. Tendo tirado o pijama, dirigiu-se ao banheiro, mas a mulher ji

tinha se trancado le dentro.

5. Enquanto esperava decidiu facer o cafe.

6. Olhou com cuidado para um lado e para o outro com o pLcotinho

debaixo do brago.

7. A porta atria de si fechou-sa com um grande barulho

8. Horrorizado correu rapidamente at

a campaLnha, olhando ansiosameate a sua volta

9. Ouviu la dentro o barulho da igua.

10. Na certa a mulher pensava que je era o camarada da televisio.

11. -- Ah, isso e que nio! fez o homem nu assustado

12. Fercebeu confuso
que estava sendo Nevado para mais longe.

13. Alguem la embaixo abriria a porta do clevador e o encontraria

ali, nu

14. Segurou na porta do elevsdor e abriu-a cam forca.

15, Respirou profundamente
, fechando os olhos tara ter a breve

ilusio de que aonhava.

16. Depois tentou apertar o botio de seu andar.

17. -- Maria! Abre essa porta! -- gritava, desta vez batendo com forca na

porta
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18. Percebeu confuso que estava sendo levado cada vez

para mais longe.

19. A velha, apporada . os

bravos para circa, deu um grito.

20. E correu ao telefone pars chamar a policia

21. Tem um homem nu aqui na porta!

22. -- Nao olha, nao! imediatamente para dentro, minha filha!

23. Ele entrou como um foguete e vestiu-se rapidamente
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B. Ampliacgo

I. Oposto das palavras. 0 oposto da palavra sublinhada, frases abaixo, g indi-
cado na linha seguinte. Faca um* frase com esta palavra.

Ex.: Havia um barulho enorme no corredor do prgdio.

a concent io.

1. Hoje g dia de pagar a prestagio do carro.

recebar:

2. Ele agarrou o homem pelo brag° e forcou-o a entrar na sala.

largar:

3. Ele soltou a cords e o balio desapareceu no ar.

segurar:

4. A empregada do meu vizinho g vagarosa em tudo o que faz.

apressado:

5. Ele teve uma paz momentinea quando ficou sozinho em casa.

prolongado: _-

6. A Maria desligou o despertador porque nio queria levantar cedo.

ligar:

7. A cozinha desta casa fica muito perto do banheiro.

longe:

8. 0 homem estava nu e nem suspeitava que poderia ser visto assim.

vestido:

9. 0 cientista pegou dois animais raros e os levou para o zoolhico.

soltar:

10. 0 cabelo dos jovans dos anos sessenta era longo.

curto:

11. Este zio g muito fundo.

raso:
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II. Para o que serve o:

1. o elevador

2. o parapeito

94

3. a porta de servico (do apartamento)

I4. a parada de emergencia do elevador

5. a saida de emergencia (dos meios de transporte palico)

6. a cautela

III. Faca frases com as seguintes expressiies:

1. sono

2. sonho

3. pesadelo

4. fechar

5. trancar

6. parecer

7. aparecer

8. ;a para fora

9. sujeito

10. ferver



REVISAO GRAMATICAL 9 5

ate

Ate - Ji mesmo

until Quando seguido de verbo este pode estar no

a) infinito pessoal com ate
b) subjuntivo com at cue,

Vou ficar.aqui ate votes chegarem.
Vou ficar aqui at&. que votes cheguem.

Val chover at amanita.
Vou trabalhar ate is 10.00 hs. da noite.

even Ele at mandou floras pars a namorada.
Ate fiquei surpreso quando antraram na sala.

12
(as far as) - Nos fomos at6 Sao Paulo de aviao.

ExpressOes: vai chegar at as n.00 hs. (... by 8:00 o'clock

Ele fala portuguis at bem.
(He doesn't speak Portuguese so badly)

J1 already, -

no longer -

Ji encontrei o qua nos queriamos.
Este livro ji foi lido por todos na aula.

Voci tiAIE precisa ir mais aqui.
(you EaIariger have to come haze).

right away - Nos vamos ji.
Voci pode trazer c cafe? E pra j1.

mesmo really Este livro e mesmo interessante.
Eu compreendi a ligao mesmo.
Aciusla mulher 6 Taandona mesmo.

even Mesmo quando fazia frio ales brincavam
A epidemia de gripe esti atingindo at
mais sadios.

not even - Eu nem mesmo sei o que dizer.
(I not even know what to say).

al-ex:aressi5ei como:

Voce vai
Eu fico

comigo au Pica aqui?
aqui mesmo.
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Voce quer salr agora ou as 9.00 hs.?
Eu vou sair as 9.00 hs. mesmo.

Voce quer o piano nesta sala ou na outra.
Pode par o piano nesta sala mesmo.

just - Ele saiu agora mesmo.
(He's just left).

0 verbo neste tipo de frase deve estar no pret. perfeito

Exercicio 1
Traduza:

1. She even said that we are intelligent.

2. He had already seen the monuments.

3. We're not going until next summer.

4. The guests will be :ere by 8:00 p.m.

5. What they saw was really pretty.

6. They no longer study German.

7. She was really sad when she heard the news.

A

8. Have they already called you?

9. He is really brave.
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10. I no longer know what to tell you.

11. They not even worried about us.

12. We must have all these papers done by Sunday.

13. Somebody said that the children no longer play outside.

14. Is your book on the table or on the bookshelf?
It is on the table.
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Usos de SER e ESTAR
98

SER a usado para indicar:

1. Identificacao, i.5., equacio entre dois elementos.

0 Amazonas g um rio brasileiro. Lisboa g a capital de Portugal.
Maria e eu 80M08 irmaos. Estes livros sac da Helena.

2. SER + preposicao de, para:

a. Origem.

Eles sao de Sao Paulo.
De onde g voce?

Kathy g dos Estados Unidos.
Eu sou da Franca.

b. Material de que a feito alguma coisa:

Estas canetas sao de plastico. A casa g de tijolos.

c. Posse (A preposicao de nio a usada antes de pronoma):

Este escritOrio g do Sr. Bastos. Os mOveis_sio dele.
Os lapis sao daquela mosa la. A caneta e minha e o lapis g seu.

d. Objetivo, destino, data de um prazo:

Este dinheiro a para a viagem.
Aquelas cartas sao para nos?

3. Horas.

A tarefa de frances g para 2a. feira.
0 relaterio e para o ano que vem.

Que horas sao? A que horas g a conferencia?
Agora e 1.00 hr.

4. Distancia e periodo de tempo:

Daqui ao parque sao cinco minutos. A casa deles g a dois kms. daqui.

5. Expressoes impessoais (uorresponde ao ingles it).

preciso que eu leia tudo. Nossa intencao g comprar a casa.
tempo de fazer alguma coisa. Trabalhar e muito bon.

ESTAR a usado para indicar:

6. Condicao temporaria em expressaes adverbiais com preposicao:

de: Voce esta de parabens! Ela_estava de,szul ontem.
Estou de salda para Belem. Jose hoje esta de mau humor.

com: Voces estab com fome? Por que o Antonio esta com raiva?Was estavamos com medo. Todos estavam com muita sede.
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sem Ana esta .em assunto hoje.
Nio durmo porque estou sem sono.

para: 0 trem esta para sair.
Eles estop para perder a paci;nc5a.

7. Localizacio.

SER indica:

a. Localizacio geogrifica ou fisica:

Onde g o centro da cidade?
Os quartos sao nos fundos.

99

Copacabana a no Rio de Janeiro.
Onde eram os bons hotgis?

Note: g muito comum o use de ficar ao inves de ser para indi-
car localizacio geografica ou fixa:

Onde fica o centro da cidade? Copacabana fica no Rio de Janeiro.
Os quartos ficam nos fundos. Onde ficavam os bons hotiis?

b. Localizacao de um evento (no espaco e no tempo). "Take place" emingles:

A reuniao sera na escola. A confer;ncia g no auditOrio.
A missa fbi as 8.00 hs. Os concertos sao na praca.

ESTAR indica:

c. Localizacio temporaria.

0 Paulo esta no hospital.
Eles estao no aeroporto.

Eu estive no Brasil no ano passado.
0 gato esta na rua.

8. Complemento predicativo.

a. SER a usado com complemento predicativo para indicar uma
qualidade ou caractertistica permanente :

0 inverno 5 frio. Maria g bonita.
Eles sao basicamente felizes. Alfredo a doente

b. ESTAR
condicao temporaria ou condicao que pode mudar:

Este inverno esta frio. Maria esta bonita hoje.
Eles estao felizes agora. Alfredo esta doente.

9. Participio passado.

a. SER a usado para indicar um evento em progresso (voz passiva):

A cadeira foi quebrada por eleal2 0 relagio g parado.pelo guarda.
A porta i aberta com cuidado. Q trabAlhn f.ita_saa6,6



b. ESTAR e usado para indicar o resultado de uma agio:

A cadeira cota quebrada. 0 relggio est6.parado.
A porta esta aberta. 0 trabalho esta feito.

Exercicio I.

100

Preencha os espagos em branco com o verbo SER e coloque no parenteses oflamer° ou namero e letra correspondente ao uso do verbo.

1. De quern ( ) estes quadros? 8. As horas de visits ( )de 8.00 as
9.00 hE2. Onde ( ) a universidade? 9. A garagem

( ) ao lado da casa.

3. ( ) uma noite escura. 10. Paulo ( ) uma pessoa feliz,

4. As chuvas de abri?
( ) frias. 11. De Sio Paulo ao Rio ( ) 5 horas.

5. 0 pai del ( ) engenheiro. 12. As aulas ( ) sempre muito cedo.

6. As cartas ( ) escritas aqui. 13. 0 deserto ( ) quente.

7.
.

( ) verdade o que voce diz? 14. A cirurgia ( ) no sabado.

Exercicio II.

Preencha os espagos em branco com o verbo ESTAR e coloque no parinteses oflamer° ou nimero e letra correspondente ao uso do verbo.

1. Nos
( ) para viajar. 10. Esta festa nio ( ) boa.

2. A agua da piscina ( ) morns. 1]. Voce' ( ) com calor?

3. As construciies ( ) paradas. 12. 0 dia hoje ( ) muito quente.

4. Minha tia ( ) em Angola. 13. As criancas ( ) alegres.

5. Catarina ( ) de luto. 14. A cidade ( ) toda decorada.

6. Eles
( ) de ressaca (hangover). 15. Carlos ( ) pilido

7. Ana ( )sem coragem de trabalhar. 16. Eu ( )com vontade de dangar.

8. NU
( ) de acordo com voce. 17. 0 circo ( )de volta na cidade.

9. Eu
( ) de ferias. 18. Meu amigo

( ) com pressa.
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Exercicio III.

Construa uma resposta afirmativa baseada na sugestio dada.

Modelo: A estitua? De pedra? A atitua i de pedka.

1. 0 medico? Competente?

2. Sus casa? Perto daqui?

3. 0 rapaz? Triste?

4. Os chapius? Daquele homem?

101

5. Os namorados? De mios dadas?

6. Daqui at escola? 15 minutos?

7. Os jogadores? No estidio?

8. Aqui? Muito quantal?

9. Agora? 1.30 hr.?

10. 0 jogo de futebol? Na universidade?

11. Eu? Para terminar o trabaiho?

12. 0 carro? Nosso?

13. A coroa? De ouro?

14. A tarefa? Para amanhi?

15. Os trabaihadores? Com calor?

16. Aquelas mogas? Colegas de trabaiho?

17. Esta chuva? Fria?

18. Os estudantes? Preocupados?

19. Da escola ao teatro? Tris kms.?

20. Paulo? Com saudades dos amigos?

21. A Beatriz? Bonita de branco?

22. 0 Brasil? Cqlonizado pelos portugueses?

23. Os meninos? Medo de fantasms?

24. 0 p jeto? feito pelo diretor?

114



102

Exercicio IV.

Complete os mini-diilogOs abaixo usando os verbos SER ou ESTAR. Noteque os numeros 1 e 4 tem situagOes no tempo passado.

1. --- 0 que voce ache do ex-diretor desta companhia?

Ah, o qua diretor hi dez anos atris? Quando ele aqui

ele muito competente, sempre calmo nos momentos de ten-

sao e respeitado por todos.

2. --- 0 ceu

3.

lindo quando azul.

verdade! Na primavera os dias assim. 0 que eu nio gosto

des chuvas desta epoca. Elas fries, nio acabam nunca e

sempre de volta.

1.00 hr. e a Amelia ainda nio aqui.

--- Calma rapaz, :la ainda nio atrasada. Voce muito impaciente.
-

--- Eu nio impaciente. Acontece que hoje eu cansado demais.

A Amilia muito ocupada cam os exames de vestibulxr, nio ?

elm. Ela o dia todo na biblioteca. Os exames na

11110.1110

prOxima semana e :la um pouco nervosa agora. !gas como ela

muito segura de si, acho que ela vai aprovada nos exames.

4. --- 0 Renrique candidato 1 vaga que nos temps no escritOrio. Voci

amigo dela, nio ? Voce o recomenda?

Bem, nos nio amigos intimos, mac hi seis anos atris nos

colegas de faculdade. Ele meu conhecido de muito tempo. Ele

Otima pessoa. Quando nos na faculdade ele muito es-

forcado. Para ele a vida o trabalho e o estudo; enquanto trabalha_

contente. Mas agora, coitado, ele desempre&ado.
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Exercicio 1.
'Traduza:

1. Tne city of Rio de Janeiro is in tim state of Rio de Janeiro.

2. He kept my jacket.

....P
3. She got sick when the plane took off.

4. How many books are left in the bookshelf?

5. What is left for us to do tomorrow?

6. We remained in the building with them.

7. He took the best shoes we had.

8. HOw many children will'stay at the next stop?

9. He became paralyzed with fear.

10. I continued singing with them in the club.

11. Where is your nouse?

12. They became very sad with the news.

13. Many things remained to be done.

14. I ended up being aware of their intentions.
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Perfeito x Imperfeito

Reescreva o texto abaixO no tempo oassado preenchendo as lacunas com
as formes apropriadas do pretirito perfeito ou imperfeito.

Ala Ala

Irma, mulher profundamente religiosa, apaixona-se

companheiro de trabalho Teafilo, que

podmia

por seu

ateu. Sabendo que nio poderi

jamais casar com um homem de quem esti separa-

da pelas barreiras da fi, decide afastar-se dele, sem revelar sew

sentimentos. Pede demissio do emprego, muda-se para

um bairro distante e entrega-se a uma existincia ascitica.

Sucedem -se os jcjurs e as penitencias.

Seu amor, porim, nao morre
, e Irma i atormentada

por saudades. Todas as noites liga para TeOfilo

-- Pronto! ele.

Irma calada.

A16! Pronto!

Ouvindo a voz querida, Irma estremece de dor e de gozo.

-- Ala! Quem a que esti falando? Respondei

Irma tapa o bocal com a moo e beija silenciosz-

mente os nos dos dedos.

Fala, animal! Te identifica!

Irma contim um soluco, enquanto o telefone despeja

palavrOes. Finalmente, ela desliga
---

Todas as noites i a mesma coisa. TeOfilo esti f':urio-

so. Ji nio come nem dorme

raiva. E nio sabe

A conselho de amigos solicita

vestigacOes revelam

o que fazer.

, tamanha a sua

o auxilio da polrcia. As

que as chamadas partem do tplc-
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fone de Irma. Tegfilo avisado para prevenir a delegacia tao logo

receba kwebuze o telzfonema misterioso.

o que faz

Os policiais invadem

nada, atira-se

baixo e ela sofre

levada a delegacia.

TeOfilo

o apartamento de Irma e a surpreendem

, no meio da ligacao, a beijar o dorso da mao magra. Aluci-

pela janela . Felizmente o edificio

apenas escoriac;es. Depois de medicada g

chamado.

Ao ver Irma entre os policiais, grande e o se:: espanto. E para sur-

presa de todos:

-- Mas eu te amava, Irma! -- grita. Eu te amava!

Vade retro, Satanis! responde ela chorando. Os jorna-

listas presentee compreendem sua aor.

Moacyr Scliar. 0 carvaval dos animais
3a. ed. Porto Alegre: Editora Movimen-
to, 1978.
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Preencha os espacos em branco corn o preterite perfeito ou
imperfeito do verho em parenteses:

A raposa e as uvas

De repente a raposa, esfomeada e gulosa, fome de quatro digs e gula de to-

dos os tempos, (sair) do areal do deserto e

(cair) na sombra deliciosa do parreiral que (descer) por

um precipicio a perder de vista. (olhar) e

(vir), alim de Ludo, 1 altura de um salto, cachos de uvas maravilhosos, uvas gran-

des, tentadoras. (armar) o salto,

retesar) o corpo, (saltar), o focinho

(passar) a um palmo das uvas. (cair),

(tentar) de novo, nio (conseguir).

(descansar), (encolher) (dar)

Ludo o que (ter), nio (conseguir)

nem rogar as uvas gordas e redondas. (desistir), di-

zendo entre dances, com raiva: "Ah, tambem, nio tem importincia. Estio muito

verdes." E (ir) descendo, com cuidado, quando

(vex) a sua franca uma pedra enorme. Cam esforgo (empurrar)

a pedra ate o local em que (estar) os cachos de uva,

(trepar) na pedra, perigosamante, pois o terreno

(ser) irregular e (haver) o ris-

co de despencar,

conseguir)! Com avidez

cho inteiro. E

(estar) muito verdes!

(esticar) a pata e

(colocar) na boca quase o ca-

(cuspic). Realmeatc as uvas

MORAL: A FRUSTRAcA0 g unp, FORMA DE JULGAMENTO TAO BOA COMO QUALQUER
OUTRA.

1 1
Millor Fernandes



MOSICA

Disparada

Prepare o seu coragao
pras coisas que eu you contar
eu venho la do sertao (3 vezes)
e posso nao the agradar.

Aprendi a dizer nao
ver a morte sem chorar
e a morte,. o destino, tudo
a morte o destino tudo.
Estava fora de lugar
Eu vivo pra consertar

Na boiada jg fui boi
mas um dia me montei
nao por um motivo meu
ou de quern comigo houyesse
que..qualquer querer tivesse
porem por necessidade
do dono de uma boiada
cujo vaqueiro morreu.

oiadeiro muito tempo
lag° firme, brag() forte
muito gado, muita gente
pela vida segurei.
Seguia como nu sonho
e boiadeiro era um rei.

Mas o mundo foi rodando
nas patas do meu cavalo
e nos sonhos que fui sonhando,
as.visoes se clareando
ate que um dia acordei.

Entao nao pude seguir
valente lugar-tenente
de dono de gado e gente
porque gado a gente mata
tange, ferra, engorda e mata
mas corn gente e diferehte.
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^
Se voce nao concordar
nao posso me desculpar
nao canto para enganar
you pegar minha viola
you deixar voce de lado
You cantar noutro lugar.

Na boiada ji fui boi,
boiadeiro ja fui rei
nao por mim nem por ningugm
que junto comigo houvesse
por qualquer coisa de seu
querer mais longe que eu.

Mas o mundo foi rodando
nas_patas do meu cavalo
e ja que um dia montei
agora sou cavaleiro
lago firme, bravo forte
de um reino que nao tem rei.

Geraldo Vandrg e
Theofilo Filho
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LEITURA SUPLEMENTAR

. A mulher vestida

109

Eu estava num centro comercial de Copacabana e era sibado, pouco depois do
meio-dia. Xs tantas camecei a ouvir uma martelacao de ensurdecer. 0 done de
uma lojinha de sapatos pars senhora chegou-se a portae me interpelou, assusta-
do:

5 Que sera isso?
E saiu pelo corredor a investigar. Caminhivamos na meow diresio e logo des-

cobrimos que o ruldo vinha de uma sale fechada, um curso de ginastica. Batiam
desesperadamento na porta, li dentro--com um haltares, no minim°.

Que esti acontecendo?--o sapateiro gritou do lado de ni.
10 Uma voz chorosa de mulher explicou que z porta estava trancada, ela nio po-

dia sair.

Quedi a chave?--berrou o homela.

-- 0 professor levou--reepondeu s voz.
Que professor?.

15 -- 0 professor de ginistica.
Espera, que eu vou chamar o zelador--arrematou o homem, solicit°. E se

voltou para mim:

0 senhor podia fazer o favor de procurar o zelador para soltar a mulher?-
Nat" posso abandonar minha loja sem ninguem.

20 Assim, ele is tirar a castanha com a moo do gato. Nio tive outro jeito senio
sair a procura do zelador.

Encontrei-o a ports do predio chupando uma tangerine. Era um pau-d-arara de-
licado e solicit°, mss infelizmente nao podia fazer nada: nao tinha a chave da sa-
la.

25 Volta/ ao corredor, vencendo a tentacio de cair fora de uma vez, deixar que a
mulher se arranjasse. A betesao recomesara, ela parecia disposta a botar a porta
abaixo:

Abre ease porta! Palo amor de Deus!

Calma, minha senhora--berrei do lado de ca:--vamos ver se agente di um
30 jeito.

No corredor is -se juntando gente, e varias sugestges eram aventadas: abrir um
buraco na parede, chamar o Corpo de Bombeiros, retire -la pela janela.

Dave ser uma mulher forte pra chuchu.
Eu se fosse ela aproveitava e quabrava tudo la dentro.

35 Parise/ em transferir a alguim was a tarefa que o sapateiro me confiara, nao
encontrei ninguim que parecesse disposto a aceitar a responsabilidade: todos se
limitavam a fazer comentirios jocosos, estavam e se divertindo com o incidente.
De subito me ocorreu perguntar i mulher o namero do telefone do professor. Poi
um custo fazi-la capital' de li a resposta, elgarismo por algarismo. Sar para a

40 rue a procura de cm telefone--tive de andar um quarteirio inteiro at uma far-
micia onde fiquei aguardando na file. Chegou afiral a minha vez. Atendeu-me
uma voz de criansa--certamente filha do professor. Que ainda nao havia chegado
em case, pelo que pude entender:

Escuta, meu benzinho, diga pars o papal que tem uma mulher trancada na sa-45 la li do curso dela, esti me entendendo? Repete camilo uma mulher trancada...
Nio hnvendo mais nada a fazer, resolvi tomar o caminho de casa--macs a curio-

e.dade me arrastou mais uma vez at o centro comercial, para uma ultimo olhada
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0 interesse conquistava todo o andar, espalhava-se aos demais, ganhava
a rua: gente se acotovelava diante do predio, agora era uma multidao de ver-

dade que acompanhava os acontecimentos.
Por que nao arrombam a porta de uma vez?

5 -- 0 que e que a mulher esti fazendo la dentro?
Dizem que ela esta nua.

A palavra magica correu logo entre a multidao: nua, uma mulher nua! e cada

vez juntava mai.1 gente, ameagando interromper o trifego:
Mulher nua! Mulher nua!-- gritavam os moleques.

10 Dois soldados da policia militar passaram correndo, cassetete em riste, sem
saber para onde se dirigir. A multidao se abriu, precavidamente. Um homem de
ar decidido pedia licenga e is entrando pelo centro comercial a dentro, comp quem
vai resolver o problema. Devia ser algum comisdao de policia.

Era o professor, que comparecia com a chave, nao sei se merce do meu recado.

15 Em pouco a porta do curso de ginastica se abriu e a mulher saiu, ressabiada--
completamente vestida. Era baixinha e meio gorda, estava mesmo precisando de
ginastica.

Fernando Sabino.
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0 homem nu

Vocabulirio

acuar (v.) drive into a corner
agarrar (v.) grab
aliviar (v.) relief
arriscar (v.) take a risk
barulho (s.m.) noise
batente (s.m.) frame (part of the door

frame where the door closes)
bater (v.) knock, beat, hit, strike
cautela, (s.f.) caution
chuveiro (s.m.) shower
cobrador (s.m.) bill collector
cumprir (v.) fulfill
desligar (v.) turn off
desorientado (adj.) confused
desplr (v.) undress
desvairado (adj.) crazy
embrulho (s.m.) package
encetar (v.) begin, start
ensaiar (v.) practice (in the performing

arts)
estarrecer (v.) appall
estrondo (s.m.)
experimentar (v.) try
ferver (v.) boil
largar (v.) let go, let loose
momentaneo (adj.) momentary
obrigagao (s.f.) responsibilities
ofegante (adj.) panting
parapeito (s.m.) window sill
pelado (adj.) naked
pesadelo (s.m.) nightmare
pirueta (s.f.) pirouette
ponderar (v.) ponder
ponteiro (s.m.) hand of a clock
quieto (adj.) quiet
radio-patrulha (s.f.) radio patrol
rojao (s.m.) sky rocket
segurar (v.) hold, hold on to
sobressalto (v.) startle
suor (s.m.) sweat
tarado (adj.) morally degenerate
testa (s.f.) forehead
trancar (v.) lock
traseiro (s.m.) the behind
vagaroso (adj.) slow
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0 segredo da propaganda

e a propaganda do segredo

Depois de tenths anon vendo televisio diariamente, chego
a uma conclusio definitive: e muito mais divertido e mais pri-
tico ver os anuncios. Enquanto as outras pessoas ficam afli-
tas tentando decorar os horirios das novelas, das paradas de

5 sucesso e dos chamados programas humoristicos, eu nao tenho pro-
blema: ligo a televisio em qualquer canal e vejo os aniincios
diversas vezes, mas posso garantir que os aniincios variam mui-
to mais que as piadas e as musicas que sao servidas todos os
dies. Pelo menos os aniincios sao bem bolados, alguns ate inte-

10 ligentes. A tecnica e chatear tanto ate ficarem em nosso sub-
consciente - se e que alguim consegue ter subconsciente assis-
tindo televisio.

Os refrigerantes, por exemplo: quase todos fazem as gar -
raf as danger na nossa frente e tocam uma musiquinha que chega

15 a dar sede. Ai a gente nao resiste: vai a geladeira e bebe um
copo de aqua.

Geniais mesmo sao as geladeiras que duram toda a vide.
Mas mais geniais sao os textos garantindo que cabe tudinho den-
tro delas, mas acho que nao tem tanta certeza, pois fazem ques-

20 tao de botar uma moga bem bonita pare mostrar a geladeira - e a
gente tem e vontade de comprar a moca, mesmo sem o "certifica-
do de garantia".

E as televisOes, baratissimas, cada vez mais vendidas, den-
tro dos novos plans de venda. Ao inves de bolarem uma televi-

25 sao mais perfeita, ficam e bolando pianos de venda; No dia em
que inventarem uma televisio que'focalize a cara do sujeito com
menos de tres orelhas, nao precisam nem fazer e so exi-
bir, que esgota no mesmo dia.

Existe anuncio de todo tipo: tecidos que nao amarrotam,
30 tecidos que dio premios, tecidos coloridos sao apresentados em

ereto e branco, tecidos brancos que ficam cada vez mais brancos
a medida que vai surgindo um novo sabio em pO. Mas e o que eles
pensem: o branco deles, la em case, todo mundo ti vendo que e
cinza.

35 0 mais engragado sio os aniincios de inseticidas que matam
todos os insetos, menos as moscas do estudio.

Anuncia-se tambim muita banha, muito pneu, muito perfume,
muito sapato, muito automOvel, muita calga, muita bebida e muita
pilule pra dor de cabega. Parece ate que um aniincio depende do

40 outro - e como se fosse uma novela, com a vantagem de a gente sem-
pre saber qual o final de cada anfincio. E nao pensem que sou o
unico a achar os aniincios mais interessantes que os programas: os
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donos das emissoras tambim acham senio nao ocupavam a maior
parte do tempo em anfincios. Nos intervalos é que colocam al-
guns programinhas --por absoluta falta de mais anuncios.

Reparem 86: os programas de humor mostram o lado negati-
5 vo das pessoas, os personagens sio quase todos fossilizados,

gagos, surdos, cegos, velhos borocochOs ou sem sexo definido.
As novelas exploram seres anormais dentro de um mundo de mi-
sirias e ligrimas. Ji os aniincios apresentam um mundo de oti-
mismo, onde tudo a bom e saudivel, nao quebra, dura toda a vi-

10 da e qualquer um pode adquirir quase de graga, pagando como
puder, no enderego mais proximo da sua casa. 0 Alnico detalhe
que nos deixa um pouco frustrados que a moga que di os en-
derecos fala tao preocupada em nao errar que a gente nao con-
segue decorar nenhum enderego. Em compensacio sabe de cor a

15 moga todinha.

Leon Eliachar
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EXERCICIO ORAL

A. Perguntas

1. A que conclusio o autor chegou depois de muitos anos vendo te-
levisio?

2. 0 que faz as pessoas ficarem "aflitas" quando viem televisio?
3. Enquanto estas pessoas ficam aflitas, o gue faz o qutor?
4. Como ele descreve os anuncios de televisao e a ticnica usada

neles?
5. Quais sao os anuncios "de todos os tipos", mencionados pelo

autor?
6. Por que o autor diz que os anuncios sao como uma novela?
7. Segundo o autor, quem a que gosta de propagandas de televisio,

alem dele? Por que?
8. Para Leon Eliachar, como sao: os programas de humor, as novelas

e os anuncios?

B. Conversacao

1. 0 autor descreve como sao os comerciais de alguns produtos.
Compare como estes sao feitos, segundo a de3cricio dele, e
a maneira como sao :7eitos, ou poderiam ser feitos, no seu pais:

refrigerantes
geladeiras
televisio
inseticidas

2, Qual e a sua °pinta° sobre as propagandas de televisio? (quanto
apresentagio deles, i influincia que exercem e ao impacto que

tem na sociedade em geral).
3. Qual e o seu programa favorito de televisio?
4, Quais sao os aspectos negativos da televisio?
5. Quais sao os aspectos positivos?
6. Na sua opiniio, como deveriam ser os programas de televidio?

Trabalho oral:
Page uma propaganda de algum produto. Use uma ilustracio, ou
uma montagem de ilustragOes, de revistas, mas crie o seu pro-
prio texto. Apresente a propaganda oralmente em zula.

EXERCICIO ESCRITO

Face uma ensaio sobre qualquer um dos tOpicos discutidos em BATE-PAPO.
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EXERCfCIO DE VOCABULARIO 115

A. Sianimo

Substitua as expresses subliuhadas por outras do texto "0 Segredo da Propaganda"

1. f muito mais divertido e mais priticz, ver as propagandas.

2, As pessoas ficam nervosas tentando memorizar os horirios das novelas.

3. Pelo menos os anincios sio bem feitos.

4. A tecnica e aborrecer tanto at ficarem em nosso subconsciente.

5. Fantisticas mesmo Sao as geladeiras que duram a vida inteira.

6. Fazem questio de 211 uma boca muito bonita para mostrar a geladeira.

7. Em vez de inventarem uma televisio mais perfeita, ficam e criando pianos de vends.

8. No dia em que inventarem_uma televisio que focalize o rosto do individuo corn
menos de tree orelhas, nao precisam nem fazer e s mostrar, que
acaba no mesmo dia.

9. Todo mundo esti vendo que a cinza.

10. Os proprietirios das estagSes tambem acham - do contririo nio ocupavam a
major parte do tempo em camerciais.

11. Qualquer um pode adquirir tudo quase sem pagar nada, no endereco mais perto
da sua residencia,

12. Em compensacio sabe de mem6ria a mop inteirinha.

12J
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. B. AmpliLigio

1. Televisao. A televisio e um aparelho eletro-domistico. Quais sao outros
aparelhos eletro-domisticos existentes:-

a. na cozinha:

b. na sala de visita/de televisio

c. na area de serviso (laundry zoom)

d. para limpeza da case

e. para o jardim

.711111000

2. Eigar e dealigar. Estes dois verbos sio usadosamrefereacia a aparelhos elitri
cos, motores (carro, aviio, etc.) e luz (lampada).

Acender e apagar. Estes verbos se referem a luz, Pogo, vela e lanterna.

Preencha os espagos em branco com estes verbos:

a. Eu nio consegui o carro porque a bateria estava aorta.

b. A Rachel a luz e saiu do quarto. Ficou tudo no escuro.

c. Voce ji o fogo da lareira? Esti muito frio.

d. Maria a vela quando o Lauro a lanterns.

e. Quando o programa terminou ele o radio.

f. Os bombeiros antes que a casa se quaimasse toda.

3. Sujeito. Esta palavra eusada no sentido coloquial para siinificar peelaroa. Ou-
tran palavras com o mesmo significado coloquial sio: indivtdi4o, cara, careta.

Freencha os espagos em branco:
a. A peeeoa que nao vi e

b. Aquele indivtidi4o ali nio ouve porque

c. 0 cara que gagueja e

d. Conheci um aujeito muito discreto. Nunca falava nada... porque era

e. Um careta que chateia muito e realmente um

E por falar em chato, de alguns exemplos de chatos como, por exemplo, "0 profes-
sear que fala demais" ou "0 cara que se ache o miximo", etc.
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4. Chegar a doer sede. A expressio chegar a, seguida de verbo, estabelece uma
uma relacao de causa e efeito. Complete as frases abaixo usando esta espressao.

a Ele trabalhou tanto que

b. 0 volume desta musics

c. 0 calor do verso

d. Ele comeu tanto que

e. 0 AntSnio 1la tanto a noite que

f. Estudar demais

5. Dg o nome de trgs tipo de refrigerantes. Um dales deve ser brasileiro.

6. Para que serve uma garrafa?

7. Minha camisa nio amarrota porque

8. Os meus horirios favoritos para aulas sio

9. Os shows humoristicos tgm muitas

10. Faca duas frases com a expresso cada vez mais.

11. Comprei um para matar baratas, aninhas e

12. 0 do meu cacro furou.

13. Tylenol g uma para dor de cabeca.

14. PrEciso comprar para lavar a roupa.

15. Coitado do velho, ele esta mesmo
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REVISAO GRAMATICAL

'0 verbo FICAR

118

0 verbo ficar tem virios significados conforme a situacao em que
usado:

1. Indicando localizagao parmanente (alterna corn 0 use do verbo ser
neste sentido):

Onde fica o rio Tejo?
Minha case fica perto da universidade.

2. Com a idgia de "to be left, remain, stay?":

Paulo ficou em case pare estudar.
O Alberto ficou de pe durance o filme todo.
Quantas pessoas vao ficar neste hotel?

3. Com a ideia de "become":

Ele ficou doente de tauto trabalhar, mas ficou rico.
O Antonio cresceu, ficou alto mas tambem fioou feio.
A Laura ficou morrendo inveja do Pedro.
Eles ficaram contentes com o presente de Natal?

4 Com a idgia de "look":

Ela Amu bonita de branco.
Eu fiquei engracado com aquele chapiu na cabeca.

5. Com a ideia de "continue, keep on", seguido da forma terminada em
-ndo.

A Rachel e a Cecilia ficar,am conversando muito tempo.
Eu estudando vendo televisao at cair de sono.

6. Com a idgia de "end up" seguido do verbo saber.

Elaa ficou sabendo de tudo.
Eu nao fiquei sabendo de nada do que aconteceu.

7. Ficar com no sentido de "keep, take":

Ele examinou as camisas e ficou com a verde.
Eu fiquei com o carro dele por doffs meses.

8. Ficar para no sentido de "postpone":

O nosso encontro ficou para o sibado prOximo.
O trabalho escrito fica para a semana que vem.
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9. Ficar de seguido de-infinitivo, no sentido de se estar comprome-
tido a fazer alguma coisa.

Nos ficames da passar na casa do Alfredo.
Eles ficar am de trazer as passagens de avigo.
Eu fiquei escrever o relat6rio das reuniaes.

Exercicio:

Complete os mini-diilogos abaixo usando sempre o verbo ficar. Ex.:

- 0 que voce fazia quando estava de fgrias?
Eu ficava a toa o dia todo.

1. -- Como voce se sentiu depois da festa?

2. -- 0 casamento da LGcia vai ser este ides?

3. Todo o mundo j; sabe o que aconteceu com o Roberto.

4. -- Eu you demorar mais um pouco aqui.

5. Voce ji decidiu o que vai comprar para a sua filha?

6. -- Onde e o ponto de gnibus mais prOximo daqui?

7. Eu acho que yem =Alta gente para o Festival de Artes.

8. Os seus pais yieram com voce?

9. -- 0 que voce fez depois que nos fomos embora?

10. -- Quem vai fazer a feijoada para no's? 133
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Preencha os est:egos em branco com o preterite perfeito ou imner-
feito do verbo em parenteses:

Velha hist6ria

(ser) uma vez um homem que (ester) pescando,

Maria. At que (apanhar) um peixinho: Mat o peixinho

(ser) tao pequeninho e inocente, e (ter) um azulado tio indescri-

t:vel nas escamas, que o homem (ficar) cam pena. E

(retirar) cuidadosamente o anzol e (pincelar) com iodo a garganta

do coitadinho. Depois -o (guarder) no bolso traseiro c*as calgas,

para que o animalzinho sarasse no quente. E desde entio (ficar)

insepariveis. Ronde o homem (ir), o peixinho o (acom-

panhar), a trote, que nem um cachorrinho. Pelas calgadas. Pelos elevadores. Pelos

cafgs. Como (ser) tocante vg-los no "17". o homem, grave, de preto,

com uma oas mios segurando a xicara fumegante, cam a outra lendo o jornal., com a ou-

tra fumando, com a outra cuidando do peixinho, enquanto este, silencioso e levemente

melanctilico, (tomer) laranjada por um canudinho especial...

Ora, um dia o homem e o peixinho (passear) a margem do

rio onde o segundo don doffs fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se

(encher) de ligrimas. E (dizer) o homem ao peixinho:

"Nio, nio me assiste o direito de to guarder comigo: Por que roubar-te por

mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mie, dos teus irmiozinhos, da 7.ua tia soltei-

ra: Nio, nio e nit,' Volta para o seio da tua familia. E viva eu ca na terra sempre

triste!...

Dito isto, (verter) copioso pranto e, desviando o rosto,

(atirar) o peixinho nigua. E a ague (fazer) um rede-

moinho que (ir) serenando, serenando... at que o peixinho

(morrer) afogado.

134 Mario Quintana
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Presente do Subjuntivo

0 presente do subjuntivo (pres.subj.) a formado do presente
do indicativo (preciild.). 0 o da primeira pessoa do singular
substituido_por e nos verbos em ar e por a nos verbo4 em er e ir.
As termiriagoes dais outras pessoas seguem o modelo abaixo.

pros. pres. pres. pres. pres. pres.
ind. subj. ind. subj. incl. subj.

fal-o fal-*
fal-e
fal-emos
fal-em

com-o com -a
com-a
com-amos
com-am

part-o part-a
part-a
part-amos
part-am

1. Os verbos que apresentam irregularidade na primeira pessoa do
present* do indicativo conservam esta irregularidade na forma-
gao do subjuntivo. As terminagass sio regular's. Ex.:

pres.ind. pres.subj.

fazer eu'faco
poder Cu posso
powder eu perco
dizer eu digo
pedir eu pogo
medir eu mogo
par eu ponho
vir eu venho
ver eu vejo
ouvir eu ouco
dormir eu durmo
seguir au sigo
crer eu creio
ler eu leio
cair eu caio
sair eu saio

eu
eu
eu
Cu
OU
eu
eu
eu
Cu
eu
eu
eu
GU
Cu
Cu
eL

faga, els face, etc.
possa, *le possa, etc.
perca, els perca, etc.
diga, ele digs, etc.
peg*, els ma, etc.
maga, *le mega, etc.
ponha, *le ponha, etc.
venha, el* venha, etc.
veja, ele veja, etc.
ouga, ele ouga, etc.
durma, ele durma, etc.
siga, ele siga, etc.
creia, ele creia, etc.
leia, ele loin, etc.
caia, el* caia, etc.
saia, ele saia, etc.

2. verbos irregular's na raiz do verbo:

ser Cu sou a4 seja, ele seja, etc.
es tar GU estou eu esteja, ele esteja, etc.

saber
querer
*haver

eu sei
Cu qUar0
her

eu saiba,
eu queira,
haja

ele saiba, etc.
*le queira, etc.

Exceto na linguagem escrita muito formal, e hoje em desuso, o
verbo haver s6 d usado na forma acima, tanto para o singular
como para o plural.
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3. Verbos irregule,res nas virias formes:

it dar

va
va
vamos
vao

dg
dg
demos
deem

NIO aw esw

US03 do Subjuntivo

122

Uma frase pode ser simples ou composta. A frase simples
contim um sujeito e seu verbo correspondente. Ex.:

A Maria viu um gato.

A frase composta tem mais de um verbo e um ou mais sujeitos, for-
mando dugs frases em uma. Uma delas sera a principal e a outra a
dependente. A frase dependente pode ter a fungao ae substantivo,
adjetivo ou adverbio. Ex.:

A Maria viu o Isla.
(substantivo)

Eu li um livro interessante.
TOTEEFFE7

Recebemos a carte ontem.
(adverbio)

Usa-se o subjuntivo:

Eu sei que a Maria viu o sato.
(frase substantive)

Eu li o livro cue ele escreveu.
(frase adjetiva)

Recebi a carta cuando ele chego.
(frase adverbial)

1. Depois de talvez.

Talvez eu vi a cidade hoje.

2. Em oragOes substantives que expressem

possivel que
provavel que

eu duvido que
eu nao creio que

3. Em oracoes substantives que expressem negacio:

impossivel que
nos negamos que
nao a provivel que
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4. Em oracaes substa:tivas que expressem aprovacio ou reprovacio:

4 preferivel que
e bom que
e preciso sue
4 aconselhavel que

importante que
e ridiculo que

pena que
eles querem que
voce prefere que
eu espero que
nos sugerimos que
ela sente que
eu me oponho a que

Observagio:

a. Depois das expressOes aches que, crer aue, arecer que,
bensar_que usa-se o indicativo.

Cora os verbos crer e achar.usa-se o indicativo nas frases
afirmativas e o subjuntivo nas frases negatives. Ex.:

Eu acho que ela vem. Eu nio acho que ela venha.

Eu creio ela sabe tudo. Nio creio que ela saiba tudc

b. Note que em todos as express6es constantes nos nimeros (2)
(3) e (4) hi um aaa.

Exercicio 1.

Preencha os espagos em branco com o verbo em parentises na forma do
subjuntivo ou do indicativo. Indique no parenteses ( ) o ndmero
a que o caso se refere de acordo com as regras dadas acima. Ex.:

possivel qu- ele venha (2 ) (vir) tarde.

1. E importante que todos ( )(chegar) na hora certa.

2. Eu nio creio que os alunos ( ) (saber) a licio.

3. Eu esp:n..o que eles ( ) (dar) a permissio.

4. Talvez voce ( ) (querer) sail agora mesmo.

5. Nio a verdade que eles ( ) Spreferir) isto.

6. Ela sugere qte inns ( ) (vir) amanhe
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7. 2 importante que eles ( ) (ouvir) a sugestio.

8. Nos negamos que isto ( ) (ser) verdade.

9. Eu duvido que ela ( )(ir) falar com o pai dela.

10. 2 ridiculo que isto

11. Espero que voce

12. Eu acho que ele

13_ NOs sentimos que voce' nio

14. 2 preferivel que vocis nos

15. E bom que os rapazes

16. Eles querem que nos

17. 2 provivel que ele

18. 2 impossivel que eu

19. Nio acho que ele

( ) (estar) acontecendo.

( ) (dormir) bem est.! noite.

( ) (estar) falando sgrio.

( ) (poder) vir.

( ) (pedir) o favor.

( ) (sair) de casa.

( ) (fazer) tudo rgpido.

( ) (ler) o livro em um dia.

( ) (seguir) as instrucOes.

( ) (ser) tio inteligente.

20. Talvez ( )

21. Esperamos que ele nio

22. Eu penso que o trabalho

23. Ele quer que vocis

24. Nio parece que

25. Eu me oponho a que nos

26. Talvez a neve

(haver) falta de dinheiro.

( ) (perder) o jogo.

( ) (ir) sair muito bom.

( ) (p8r) as malas no quarto.

( ) (fazer) frio este mis.

( ) (responder) a carta.

( ) (cair) dentro de uma hora.

27. g provgvel que ele

28. Eu efiriquero voce

29. Eu duvido que nos

30. Parece que o Jogo

31. Espero que ele nos

32. f preferivel quo eu

33. Ndo permito que voce

34. Accnselho que ela

( ) (pagar) o que nos deve.

( ) (ficar) nesta sala.

( ) (comecar) o ensaio agora.

( ) (comer) muito:

( ) (incluir) na lista.

( ) (medir) este comodo.

( ) (ir) embora para casa.

( ) (ver) bem o que faz.
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Para nio dizer que nio falei de flores
(Caminhando)

Caminhando e cantando
E seguindo a cangao
Somos todos iguais
Bragos dados ou nao
Nas escolas, nas ruas
Campos, construgldes
Caminhando e cantando
E seguindo a cangio

Vem, vamos embora
Quip esperar nio i saber
Quem Babe faz a hors
Nao espera acontecer

Pelos campos hi fome
Em grandes plantagOes
Pelas ruas marchando
Indecisos coraes
Ainda fazem da flor
Seu mais forte refrio
E acreditam nAs flores
Vencendo o canhio

REFRAO

Hi soldados armados
Amados ou nio
Quase todos perdidos
De armas na mio
Nos quartiis lhes ensinam
Uma antiga ligio
De morrer pela Ratria
E viver sem razao

BIS
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REFRXO

Nas escolas, nas ruas
Campos, contrugoes
Somoil todos soldados
Armados ou nio
Caminhando e cantando
E seguindo a cangio
Somas todos iguais
Bragos dados ou nio
Os amoreb na mente
As flores no chio
A certeza na frente
A histOria na mao
Caminhando e cantando
E seguindo a cangio
Aprendendo e ensinando
Uma nova ligio

Geraldo Vandri
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Confuso

126

0 Consumidor acordou confuso. Salim torradas do seu radio-
despertador. De onde sala entio quis descobrir -- a voz do lo-
cutor? Sala do fogio eletrico, na cozinha, onde a Empregada, apavo-
rada, recurara ate a parede e, sem querer, ligara o interruptor da
luz, fazendo funcionar o gravador na sala. 0 Consumidor confuso
sacudiu a cabega, desligou o fogio e o interruptor, saiu da cozinha,
entrou no banheiro e ligou seu barbeador eletrico. Nada aconteceu.
Investigou e descobriu que a sua Mulher, na cama, e que estava li-
gada e zunia como um barbeador. Abriu uma torneira do banheiro pa-
ra lavar o sono do rosto. Talvez aguilo tudo fosse 36 oresto de um
pesadelo. Pela torneira jorrou cafe instantineo.

Confuso, o Consumidor escovou os dentes com o novo desodoran-
te e sentou na tampa da privada fazendo soar a campainha da por-
ta -- para pensar. Acendeu um batom Roxo Purple, nova sensagao da
Mulher. 0 que estaria acontecendo? Resolveu telefonar para o'Ami-
go. Saiu do banheiro e foi para a sala.

Quando girou o disco do telefone a televisio a cores comegou
a funcionar. Pensou com rapidez. Foi at o televisor e, no sele-
cionador de canais, discou o name= do Amigo. Saiu laranjada no
telefone. Apagou o batom num cinzeiro e voltou para o quarto. A
Mulher acabava de acordar e, sonolenta, caminhava na diregio do ba-
nheiro. Viu a Mulher fechar a porta do banheiro e dali a pouco ouviu
a campainha da porta tocar de novo. Esperou. Quando a Mulher abriu
a porta do banheiro e, confusa, the disse "Querido ..." ele antecipou:

Ji sei. Saiu cafe da torneira da pia.

Nio. Liguei o chuveiro e uma voz disse "Ala?"

Era o amigo.

Deixe que eu falo com ele.

Foi at o chuveiro falar com o Amigo. Contou tudo que estava
acontecendo. 0 Amigo disse que na sua casa era amesraa coisa, saia
musica do condicionador de ar e a televisio corria atris das crian-
gas dizendo bandalheira, era o fim do mundo. Foi quando o Consumi-
dor, confuso, viu que o novo secador de cabelo descia sozinho da sua
prateleira, atravessava o chio do banheiro como um pequeno mas deci-
dido tanque e sala pela porta. Disse para o Amigo que o chamaria de
volta, desligou o chuveiro e saiu cerrendo. 0 secador encaminhava-
se lentamente para a cozinha, onde a Mulher e a Empregada, assusta-
das, testavam todas as utilidades domesticas. A janela da miquina
de lavar roupa transmitia o padrio do Canal 10, e o fogio, agora,dava o noticiario das oito. 0 Consumidor chegou a tempo de evitarque o secador atacasse sua Mulher por tris. Arirou o secador com
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forga contra a parede. Ouviu-se um berro de dor e furia partindo
dos alto-falantes do estereo, na sala, e ao mesmo tempo a geladei-
ra comegou a movimentar-se pesadamente na diregao do Consumidor,
da Mulher e da Empregada.

-- A chave geral! gritou o Consumidor.

Sairam todos correndo pela porta da cozinha. Chegaram at a
chave geral. 0 Consumidor abriu a portinhola, puxou a alavanca e
ouviu nitidamente que se ligava o motor do Dodge Dart na garagem.
0 melhor era fugir!

Correram para a garagem, entraram no carrot o Consumidor bo-
tou em primeira, apertou o acelerador e um Boeing caiu em cima da
casa.

Luis Fernando Ver/ssimo
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0 segredo da propaganda

Vocabulirio

adquirir (v.) acquire
aflito (adj.) afflicted, anxious
amarrotar (v.) wrinkle
aniincio (s.m.) advertisement
assustador (adj.) frightening
banha (s.f.) fat
bolar (v.) (slang) conceive an idea, a scheme
borococh; (adj.)
caber (v.) fit
chatear (v.) bother, annoy
decorar (v.) memorize
detalhe (s.m.) detail
divertido (adj.) fun
durar (v.) last
emissora (s.f.) station (radio, TV)
engragado (adj.) funny
esgoatar (v.) exhaust, wear out
focalizar (v.) focus
gago (adj.) stutterer
garrafa (s.f.) bottle
geladeira (s.f.) refrigerator
horirio (s.m.) schedule
intervalo (s.m.) intermission
novela (s.f.) soap opera
parada de sucesso (s.f.) hit parade
piada (s.f.) joke
primio (s.m.) prize
quebrar (v.) break
refrigerante (s.m.) soft drinv,.
reparar ;:s.) observe
sabao em pa (s.m.) detergent
saudivel (adj.) healthy
senao (conj.) otherwise, or else
sujeito (s.m.) individual
surdo (adj.) deaf
vantagem (s.f.) advantage
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Retrato de Monica

Monica e uma pessoa tao extraordiniria que consegue simul-
taneamente ser boa mae de familia, ser chiquissima, ser dirigen-
te da "Liga Internacional das Mulheres Infiteis", ajudar o marido
nos negOcios, fazer ginistica todas as manhis, ser pontual, ter

5 imensos amigos, dar muitos jantares, ir a muitos jantares, nio
fumar, nio envelhecer, gostar de toda a gente, toda a gents gos-
tar dela, dizer bem de toda a gente, toda a gente dizer bem dela,
coleccionar colheres do seculo XVII, jogar golfe, deitar-se tar-
de, levantar-se cedo, comer iogurte, fazer ioga, gostar de pin-

10 tura abstracta, sersOcia de todas as sociedades musicais, estar
sempre divertida, ser um belo exemplo de virtudes, ter muito su-
cesso e ser muito seria.

Tenho conhecido na vida muitas pessoas parecidas com a MO-
nica. Mas sao so a sua caricatura. Esquecem-se sempre ou do

15 ioga ou da pintura abstracta.

Por tris de tudo isto hi um trabalho severo e sem treguas
e uma disciplina rigorosa e constante.s Pode-se dizer que Moni-
ca trabalha de sol a sol.

De facto, para conquistar todo o sucesso e todos os giorio-
20 sos bens que possui, MOnica teve de renunciar a tres coisas: a

poesia, ao amor e a santidade.

A poesia e oferecida a cada pessoa so uma vez e o efeito da
negagio e irreversivel. 0 amor e oferecido zaramente e aquele
que o nega algumas vezes depois nio o encontra mais. Mas a santi-

25 dade e oferecida a cada pessoa de novo cada dia, e por isso ague-
les que renunciam a santidade sao obrigados a repetir a negagao
todos os dias.

Isto obriga Monica a observar uma disciplina severa. Como
se diz no circo, "qualquer distracgio pode causar a morte do artis-

30 ta". MOnica nunca tem ima distracgio. Todos os seus vestidos sao
bem escolhidos e todos os seus amigos sao fiteis. Como um instru-
mento de precisio, ela mede o grau de utilidade de todas as situa-
goes e de todas as pessoas. E como um cavalo bem ensinado, ela
salta sem tocar os obsticulos e limpa todos os percursos. Por isso

35 tudo the corre bem, at cs desgostos.

Os jantares de Monica tambem correm sempre muito bem. Cada
lugar é um emprego de capital. A comida e Optima e na conversa
toda a gente esti sempre de acordo, porque MOnica nunca convida
pessoas que possam ter opiniOes inoportunas. Ela pae a sua inte-

40 ligencia ao servigo da estupidez. Ou, mais exactamente: a sua in-
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teligancia a feita da estupidez dos outros. Esta e a forma de in-
teligancia que garante o domInio. Por isso o reino de Monica 5
sOlido e grande.

Ela a /ntima de mandarins e el banqueiros e e tambem inti-
5 ma de manicuras, caixeiros e cabeleireiros. Quando ela chega a

um cabeleireiro ou a uma loja, fala sempre com a voz num tom mais
elevado para que todos compreendam que ela chegou. E precipitam-
se manicuras e caixeiros. A chegada de Monica 5, em toda a parte,
sempre um sucesso. Quando ela esta na praia, o prOprio sol se

10 enerva.

0 marido de Monica é um pobre diabo que Monica transformou
num homem importantissimo. Deste marido magador Monica tem tira-
do o miximo rendimento. Ela ajuda-o, aconselha-o, governa-o.
Quando ele a nomeado administrador de mais alguma coisa, a Monica

15 que a nomeada. Eles nao sao o homem e a mulher. Nao sac) o ca-
samento. Sao, antes, dois sOcios trabalhando para o triunfo da
mesma firma. 0 contrato que os une a indissonvel, pois o div6r-
cio arruina as situagOes mundanas. 0 mundo dos neglicios 5 hem-
pensante,

20 2 por isso que Monica, tendo renunciado a santidade, se de-
dica com grande dinamismo a obras de caridade. Ela faz casacos de
tricot para as criangas que os seus amigos condendm a fome. As ve-
zes, quando os casacos estao prontos, as criangas ja morreram de
fome. Mas a vida continua. E o sucesso de Monica tambem.

Sophia de Mello Breyner Andresen
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EXERCICIO ORAL

A. Perguntas

1. Enumer dez coisas que Konica consegue fazer simultaneamente.
2. Como e o trabalho que a Monica faz pars conseguir ser como ela

ela ei?

3. Quais sio as tees renuncias da Monica?
4. 0 que diz a autora sobre estas tees coisas renunciadas?
5. Como a autora mostra que a MOnica observa uma desciplina severa?
6. Como sao os jantares da Monica?
7. Quais sio as pessoas intimas da Monica?
8. 0 que acontece quanelo ela chega a um salio de beleza ou a uma

loja?
9. Como e o marido da Monica?
10. Como e a relaqio dela com o marido?
11. Tendo renunciadoisantidade, a que se dedica a Monica? De que

maneira?

B. Conversagio

1. Que tipo de pessoa si a Monica?
2. Quais sio as caracteristicAs da personalidade dela?
3. Exists realmente este tipo de pessoa? Esta personagem

um exagerol_uma leneralizacao, ou uma caricatura? Explique.
4. Faca uma descricic das pessoas de um determinauo pans ou de

uma determinada raga° do 30U pr(17,rth pais.
5. Quais sio as dile:re:was bisicas eatre:

a. Latinos e anglo-saxaes
b. ocidentaia e orientais

EXERCICIO ESCRITO

raga um ensaio sobre "0 meu tipo inesqueciver.
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EXEICICIO DE VOCABULKRIO
132

A. SinSnimo

Substitua as palavras sublinhadas por outras do texto "Retrato de Monica ".

1. MSnica a uma criatura tab fantistica que pod. ao masmo tempo ser virias coisas.

2. Ela consegue ter muitos amigos, gostar de todo o mundo, falar bem de todos.

3. Tenho conhecido na vida mats/ pessoas semelhantes a Monica.

4. Atris do tudo ista hi um trabalho rigid° e sem des Canso. Ela trabalha dia e noite.

5. Na realidade, par. conseguir todo o sucesso a todoe oegloriosos bons que postui,
Monica time quo renunciar a tres coisas.

6. A poesia a oferecida a cada pessoa apenas uma vez.

7. Aqueles que renunciam i santidade sao forcados a repotir a negacio diariamente.

8. Como um aparelho de precisio, ela mode o grau de utilidade de todas as situagges.

9. Como um cavalo bem treinado, ela salts sem tocar os obsticulos.

10. Por causa disso tudo the come bem, ati os descontentamantos.

11. Monica nunca convida individuos que possam ter opiniSes inconveniences.

111.1.11..0,

12. Por causa disso o impirio de Monica a sOlido e grande.
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13. Ela fala sempre com a voz num tom mais elevado.

14. E correm para ela manicuras e balconistas.

133

15. 0 marido de Monica a um coitado que Monica transformou num homem muito importante.

16. Deste marido chato Monica tem tirado o miximo proveito.

17, 0 divOrcio destra as situagge.,-. mundanas.
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B. Ampli4go 134

1. Extraordindrio. A Monica e uma pessoa extraordiniria. Quais
sao outras palavras que podem descrever uma pessoa assim?

2. Jogar golfe. 0 verbo jogar a usado no sentido de:

a. play a game: jogar futebol, volei, basquetebol, etc.
jogar cartas (ou baralho), xadrez, domino, etc.

b. throw, throw away: 0 menino jogou uma pedra na janela.
A empregada jogou a comida fora.

3. To play. Este verbo tam virias possibilidades de tradugio em
portugues. AM principais sao:

a. Tocar um instrumento musical: Ela toca violino muito bem.

b. Brinoar: As criangas estic brincando
A manina ester brincando corn seas bonecas.

c. Facer p4 repreeentar um papal:
Um Otimo ator fez o papal de Hamlet.
0 Luis fez-se de bobo para nao ser culpado (played duml.,

Traduza as seguintes frases:

He was playing with the keys.

They were playing indians.

Cliudio played in.the.band.

She is playing innocent.

Which instruments do you play?

5. De o oposto das palavras abaiAo que tem prefixo de negagio:
--des

honesto paciente

agradavel tolerivel

animado visivel

organizado imitivel

igual decente

6:-Di o oposto das seguintes palavras:

bem-intencionado

bem-humorado

1 4

bem-educado
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7. Escreva uma frase usando o oposto da palavra grifada:
Ex: 0 Silvio esta sempre aZegre.

Ninguem goate, de gpoto. tr."-?,te.

1. 0 faxineiro do nosso prgdio g um homem muito

2. A Helena sempre fica calma durante os exames.

3. 0 Nelson nunca faz nada. g &striae.° comp uma estgtua.

4. g muito importante ser educado com todas as pessoas.

5. 0 homem egeiente tem mais possibilidades de sucesso na vide.

6. A Monica nao a uma pessoa Cr 271.

7. 0 cavalheiro a sobretudo genta.

8. As pessoas intAovextidaz nao se comunicam muito bem.

9. Quern g mentiroso nao merece a confianga de ningugm.

10. Ser orguZhoso pode ser um atributo negativo ou positivo.

11. Ningugm perde por ser polido.

12. Nao confunda pretencioso com ambicioso.
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13, Qual e o oposto de pragmdtico?

14. 0 pessimista sofre muito porque ngo tem muita esperanga

15. 0 Geraldo a tgo realista que passou a ser um pessimista doentio.

16. g muito facia identificar uma pessoa relaxada (sloppy)

17. Eu estou inteiramente satisfeito com o que Deus me deu.

18. Fiquei encantado com us brasileiros porque eles ao muito simpaticos.

19. Ele era tgo timid. que so levantava a cabega para escovar os dentes.

20. Quem a trabaihador de verdade ngo dorme no ponto (doesn't sleep on the spot)

21. 0 livro g um objeto muito util, mas para o analfabeto vale tanto como areia
no deserto.

8. S6cio. Esta palavra tambem quer dizer membro. Uma pessoa pode ser
socia ou membro de:
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REVISAO GRAMATICAL

Acentuacao Grifica
137

1. Hi dois sinais graficos para in1icar a silaba tOnica, isto 5, oacento da palavra:
('), acento agudo, usado quando a vogal a aberta.
(-), acento circunflexo, usado quando a vogal é fechada.

barbs= liiktpada
notavel tams
cafe voce

2. A silaba tOnica pode ocorrer em tres posigOes:

Quando ozorre na
tambim
centara
la

Quando ocorre na
zr. .
4,..cl-1

caster

Quando 000rre na
enirgico
fabrica
gramEtica

Ultima silaba a
japonas
fregues
figs

palavra a oxitona.
falar
infeliz
amor

penUltima silaba a palavra paroxitona.
creem case
Vinus orgulho
cansul igreja

ante-peneltima silaba a palavra a proParoxiftona.
infase
idintico
romantico

3. Os outros sinais graficos (-) acento grave, (-) til e (") tremanao sao usados para determinar a silaba tonica.

0 acentv agudo (-) indica contracio da preposicao com os artiqosa,as ou com os demonstrativos aquele(s), aquela(s), aquilo,

a+
a aquele

aqueles
=
=

aquele
aqueles

as = as. a + aquela
aquelas
aquilo

=
=
=

aquela
aquelas
aquilo

0 til (')..indica silaba nasal e i mantido nas palavras compostas.

irmio_ + zinho = irmiozinho
crista + mente = cristamente

O trema (") indica que o u depois de q ou g e seguido de e ou i
deve sec oronunciado. 0 trema tambem a mantido nas palavras compost.

eistica + mente = lingUisticamente
freqUente + manta = freqUentemente
agUentar
lingUisa
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Acentuacao Grafica

Palavras proparoxitonas.

1. Todas as palavras proparoxitonas levam acento grafico.

analise exit°
automatic° 3nibus
tinhamos cantle°
comiamos esplZndido

Exercicio 1

Acentue as palavras proparoxitonas nas frases abaixo. Em seguida,
escreva estas palavras na linha dada.

A .

Exemplo: Eles tiveram um e
A
xit° esplendido corn a anallse da.pesquisa.

exit° uptendido - anaase

1. Os trabaihos fotograficos e as pinturas que ele fez na decada de 1970 sao
fantasticcs e foram muito elogiados pela critica.

2. Foram muitas os oLstaculos encontrados para resolvermos os problemas de estetica
e definigao ideologica deste periodico semanal.

3. Nao ha duvida de que precisamos lembrar de um grande numero de codigos. Seria
mais pratico se escrevessemos todos ales em uma pagina.

4. 0 proposito deste estudo 6 o de estabelecer a relaga) entre os aspectos historicos
e economicos apresentados em cada'aapitulo do livro.

5. Os jornalistas usaram o dialogo como o unico metodo para discutirem o espirito
e o conteudo das declaragoes do presidente sobre os problemas basicos da nagao.

6. Na convencao do ano passado os sociologos deram enfase especial as ultimas pes-
quisas medicas relacionadas a criminologia da epoca em que vivemos.
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Presents do subjuntivo depois de conjuncties.

1. Usa -se o subjuntivo depois das sequintes conjungEes:

Ex.:

pars que
a fim de quo
antes QUO
contanto QUO
a mines quo
a Me sir QUO
ainda quo
embora
memo que
nom QUO
ate que
sem que
case

in order that, -so that
It N

before
provided that
unless

N

although, even though, even if

until
without
in the event that, in case? if

139

Eli so estuda para quo ecssa passer no exams.
Eu nal you, nem qua vacs me peca para ir.
Nao podemos fazes nada sem quo ale nos di permissio.
Elea lien Ludo 4 fim de qua saibam o quo esti acontecendo.
Nis podemos comprar o carrot eentanto quo recebamos os dinheirc
0 doonte vai ficar de cama ate quo fique bona.
Magma quo o presto seja alto, este produto nio vend* bem.0 pridio seri-inauqurado, a nio sir que haja alqum problema.
Embora estaja frio,.0 dia estarlindo.
Vamas sair daqui antes quo acontea allum ecidente.
Nao podemcs aceiti-lo, a menos quo voce se explique melhor..
Linda qua o ridio &nuncio mau tempo ele sai sem guards-chuya.
Casa ale telefone, diga a ele quo sar.

Note qua as conjunciies para quo, a fim de qua, antes qua, at quosio sequidas de infinitivo guard° perdem o quo. Compare.

Vou sair cede para que ahegue a tempo.
Vou sair cede para ahegar a tempo.

Ela trabalhi depressa a fir: de qua tsnha mais tempo livre.
Ele trabalha depress& a fim de ter mais tempo livra.

Venha antes que voci saia da biblioteca.
venha ants, do voct sair da biblioteca.

Paulo insists ati que aonsiga o que deseja.
Paulo insists ate donsaptr-o que deseja.



Exercicio 1.

Forme frases corm as conjunciies indicadas abaixo:

1. antes qu

2. contanto qua

3. caso

140

4. nam que

5. sam qua

6. ati qua

7. =bora

8. a nit, ser qua

9. a menos cue

10. para qua

11. ainda quo

12. masmo qua'

13. a film de qua

ExercScio 2.

Traduza:

1. I'm not going unless you go with me.

2. Even if I learn everything, I'm always nervous in the exam.

3. I'm calling for him to come here.

4. We will play until we get tired.

...11

5. Let's plan everything so that we won't make any mistakes.

All all
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6. I will read this book without his knowing.

7. Although he's rich, he's very unhappy.

8. Even if I'm chosen, I'm not going to accept the prize.

9. Unless you call me, I'll never know that you are in town.

10. He will not tell you the story, even if you ask him to tell it.

11. She will be ready before you get there.

12. We will help you, provided that you cooperate with us.

Exercicio 3.

Preencha os espacos em branco-com uma das sequintes conjungaes:
aantairta quc, (=bora, atiri qua, ants qua, a niia aer qua, Nan qua, ands qua.

1.. Su rou sair hoje i noite. chova.

2. meu av6 seja bem veihinho els tam muita

3. Was vamos ficar aqui voce nos ajude.

4. Nio poso nada a ele escreva a carte pars nOs.

5. Ele consentiu-em lazes a festa,. sejamos bonzinhos

6. 0 professor fala alto todos o ougam.

7. Nio vamos assinar nada concordemos corm tudo.

8. ele toque piano, nio sabe canter nada.

9. 0 Jose sempre sai da sale ninquem perceba.

10. A escola nio o aceitari ele cumpra os requisit
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2. Presente do subjuntivo depois de conjuncOes

desde que
de modo que

.de maneira que
de forma que

since, provided that
so that, in a way that
If le If If

le le If If

142

Com as conjungaes acima, pode-se usar o subjuntivo ou o indicativo.

a. Usa-se o subjuntivo quando a frase sugere divida:

Talvez eu vi ao cinema hoje. E voce?
Eu you desde quit voci zg tambim, porque estou sem carro.

-- 0 seu filho vem para casa no Natal?
-- As vezes sim, is vezes nio. Mas eu sempre mando

dinheiro de modo que ele masa vir, se possivel.

-- Sari que a festa da Maria vai ser boa?
-- 2 bem 2rovivel. Ela sempre planeja de maneira que

tudo de certo.

0 Paulo quer it a Europa conosco mas gostaria de visitar
pelo menos uns cinco palsies. Estamos tentando fazer
um itineririo especial de forma que ele posse nos acorn-
panhar.

b. Usa-se o indicativo quando hi indicagio de certeza.

Hoje eu you ao cinema. VOci quer ir comigo?
-- Dead* que (ji que) voci vai, eu you tambem.

-- 0 seu filho vem para casa no Natal?
-- Sim, els sempre vem. Nunca tam muito dinheiro mas

eu mando algum para ele de modo que ele pods vir.

Acho que a festa da Maria vai sar boa.
Claro clue sim! Ela sempre planeja de maneira que
tudo da canto.

0 Paulo quer is i Europa conosco mas precisa de ir a
polo menos uns cinco palses. Entao nos fizemos um iti-
nerario especial de forma que ele agora node nos acorn-
panhar.

1 5 /



143

Exercicio 2.

Escreva frases corn as conjunOes indicadas abaixo, no subjuntivo e
indicative, segundo a instrucio.

Subjuntivo:

1. Desde qua

2. Ds forma qua -

3. De maneira qua

4. De mode que

5. Desde qua -

Indicative:

1. Deeds qua

2. De maneira qua -

3. De forma que

4. De undo quo -

5. Deeds qua



144

3. Presente do subjuntivo e do indicativo em oragOes adjetiyas.

A oragio adjetiva i a frase dependents que tam a fungi° de adjeti-
yo. Ex.:

Es conhego um mos() muito alto.
TiaTitivo)

Eu conhego um mogo que i muito alto.
( frase adjetiva)

Nas orag6es adjetivaa usamos:

a. 0 subjuntivo quando o objeto da oragio principal i indetermi-
nado ou indefinido. Ex.:

Ele 86 aceita alunos gust sejam bons.
1-691To indeterminado - qualquer aluno,
contanto qus ele seja bom)

Nio conhego ninguim qua vi ao Brasil este m:Ks.
TESTR76 indeterminado qualquer pessoa)

Esperamos uma notIcia que seja agradivel.
Tara5 indeterminado qualquer noticia)

Nos exemplos mcima, osujeito da frame principal estabelece
uma qualidade qum pods ou nio existir no objeto. Ss este
objeto for indeterminado, nio se pods afirmar que ale tenha
ou nio tenha a gualidads que as espera dela. Em outras pa-
lavras, hiuma duvida sobre a caracterlstica do objeto.

b. 0 indicativo quandc o objeto da oragio principal i determinado
ou definido. Ex.;

Ele s6 aceita os alunos que sio bons.

ru conhego alguim que vai ao Brasil este ms's.

Esperamos a noticia que i agradivsl.

Nestss exemplos, o objeto da oragio principal i conhecido e
portanto a° hi nenhuma ddvida quanto as suas qualidades.
Contudo, mesmo que este objeto nao seja conhecido usa-se o
indicativo quando se tem certeza de que ele apresenta a qua-
lidade que se espora dela. Ex.:

Quando you a algum museu de arts sempre encontro
algum quadro que me agrada.
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Exercicio 2.

Escreva doze frases em que a oracio dependente seja adjetiva. Sete
frases devem ser no subjuntivo e cinco no indicativo.

Subjuntivo:

1.

2.

3.

4.

5.

".1.

6.

7.

Indicativo:

1.

2.

3.

4.

5.

010.1=1,
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MOSICA

Charlie Brown

Eh, meu amigo Charlie:
Eh, meu amigo Charlie Brown:
Charlie Brown!

Se voce quiser, You The mostrar
A nossa Sao Paulo, terra da garoa.

Se voce quiser, you the mostrar
Bahia de Caetano, nossa gente boa.

Se voce quiser, You The mostrar
A lebre mais bonita do Imperial.

Se voce quiser, You The motrar
Meu Rio de Janeiro e o Carnaval,

Charlie!

Eh, meu amigo Charlie:
Eh, meu amigo Charlie Brown!
Meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown!
Eh, meu amigo Charlie!
Eh, meu amigo Charlie Brown!

Se voce quiser, you the mostrar
Vinicius de Moraes e o som de Jorge Ben.

Se voce quiser, You The mostrar
Torcida do Plamengo, coisa igual nio tem.

Se voce quiser, You The mostrar
Luis Gonzaga, rei do meu baiio.

Se voce quiser, you The mostrar
Brasil de ponta a ponta
Do meu cornet°.

Eh, meu amigo Charlie!
Eh, meu amigo Charlie Brown!
Meu amigo Charlie, Charlie Brown!
Charlie Brown:
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LEITURA SUPLEMENTAR

Conversinha Mineira

.147

-- E bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo?
Sei dizer nio senhor: nio tomo cafe.

-- 2 o dono do cafe, nio sabe dizer?
Ninvem tem reclamado dele nio senhor.

5 Entao me di cafe com leite, pio e manteiga.
- - Cafe com leite so se for sem leite.

Nio tam leite?
Hoje, nio senhor.
Por que hoje nio?

10 -- Porque hoje o leiteiro nio veio.
Ontem ele veio?
Ontem nio.
Quando e que ele vem?
Nao tem dia certo nio senhor. As vezes vem, is vezes nio vem.

15 -- S6 que no dia que devia vir, nio vem.
Mas ali fora ester escrito "Leiteria"!
Ah, isto esti, sim senhor.
Quando e que tam leite?
Quando o leiteiro vem.

20 -- Tem ali um sujeito comendo coalhada 2 feita de sue?
0 qui: coalhada? Entio o senhor nio sabe de que e feita a coalha-
da?.

-- Esti bem, voce ganhou: me traz um cafe com leite sem leite. Escu-
ta uma coisa: como i que vai indo a politica aqui na sua cidade?

25 Sei dizer nio senhor: eu nio sou daqui.
E hi quanto tempo voce mora aqui?
Vai para uns quinze anos. Isto el nio posso agarantir com certe-
za: um pouco mais, um pouco menos.
Ji dava para saber como vai indo a situacio, nio acha?

30 -- Ah, o senhor fala a situacio? Dizem que vai bem.
- - Para que partido?
-- Para todos os partidos, parece.

Eu gostaria de saber quem e que vai ganhar a eleigio aqui.
Eu tambem gostaria. Una falam que e um, outros falam que e outro.

35 Nessa mexida
E o prefeito? Que tal e o prefeito?

- - 0 prefeito? E tal e qual eles falam dele.
Que e que falam dele?
Dele? Uai, esse tram todo que falam de tudo quanto a prefeito.

40 -- Voce certamente, ji tem seu candidato.
Quem, eu? Estou esperando as plataformas.
Mas tem ali o retrato de um candidato pendurado na parede.
Aonde, ali? Ue, gente: penduraram isso ai...

Fernando Sabino
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Retrato de Monica

Vocabulgrio

bem (s.m.) possessions
casaco (s.m.) coat, jacket
chegada (s.f.) arrival
colher (s.f.) sppon
desgosto (s.m.) disappointment, displeasure
domlnio (s.m.) domination, domain
emprego (s.m.) investment, employment
enervar (v.) irritate
envelhecer (v.) age
escolher (v.) choose
grau (s.m.) degree
instrumento (a.m.) tool, instrument
instil (adj.) useless
limper (v.) clean
matador (adj.) annoying
medir (v.) measure
nomear (v.) appoint
percurso (s.m.) course, route
pintura (s.f.) painting
precipitar-se (v.) rush forward
reino (s.m.) kingdom
rendlmento (s.m.) profit, earnings
sOcio (adj.) partner
tom (s.m.) tone
tregua (s.f.) truce
utilidade (s.f.) usefulness
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A Nova Civilizacao

a de Investigagio de Assuntos Revolucionirios (LIAR) esti elaborando um es-
-

sobre as possibilidades de sobrevivencia human em condigoes de extrema ad
idade. Seis pessoas seriam co'ocadas em Aiken, uma ilha desabitada do Pad:-
Sul, onde deveriam viver por tempo indeterminado e sem qualquer contato com

esto do mundo.

Dos mil candidatos inscritos comp voluntirios ao projeto, 12 foram escolhidos por
sorteio. Como membro da Diretoria Executiva da LIAR voce deve selecionar os seis
finalistas.

AS RE

DEC

GRAS DO JOGO

As seis pessoas selecionadas para participarem do projeto deverio iniciar uma
nova civilizacio em Aiken, contando apenas com seus priprios recursos humanos
e com os recursos naturais da ilha.

ISOES

Candidato 1: Uma professora universitiria (idade desconhecida)

Razes a favor:

RazOes em contra:

Conclusies:

Candidato 2: Um engenheiro civil (idade desconhecida)

RazOes a favor:

Razes em contra:

Conclusaes:

Candidato 3: Um soldado, veterano de guerra (33 anos)

Razes a favor:

Razoes em contra:

Conclusiies:
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Candidato 4: Uma cantors africana (31 anos)

RazOes a favor:

Raz Oes em contra:

Conclus6es:
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Candidato 5: Um medico viciado em drogas (40 anos)

Razo-es a favor:

Raz Ocs em contra:

Conclus6es:

Candidato 6: Um ex-pzefeito de uma cidade de 950.000 habitantes, pa-
ralitico (idade desconhecida)

Raz 6es a favor:

Raz 6es em contra:

Conclus6es:

Candidato 7: Um padre missionirio da Igreja CatOlica (idade desconhecida)

Raz 6es a favor:

Raz 6es em contra:

ConclusOes:

Candidato 8: Um fazendeiro (60 anos)

RazOes a favor:

Raz Oes em contra:

Conclus6es:

Candidato 9: A mulher do fazendeiro, grivida (35 anos)

Raz6es a favor:

Raz Oes em contra:

Conclus6es:
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Candidato 10: Um terrorista internacional, QI 140 (26 anos)

Raz Bes a favor:

Razoes em contra:

Conclusaes:
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Candidato 11: Uma advogada, dona de uma clinica de aborto (idade desconhe-
cida)

Raiiies a favor:

Razoes em contra:

Conclusiies:

Candidato 12: Uma geologa fidade desconhecida)

Raz Oes a savor:

Razoes em contra:

Conclusoes:

ESCREVA E DIVIRTASE

Faca um relatorio apresentando os candidatos clue voce escolheu
e justificando a escolha.



REVISKO GRAMATICAL

Acentuacio Grafica

Palavras paroxitonas

1. Acentuam-se as palavras paroxitonas terminas em:
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*1 : facil, amavel i, is : Ora, Orfis
*eis : faceis, amaveis io,

ei
ios :

:

&vac), orgios
loquei

i,
um
uns
us
n
r
x

is :

:

:

:

:

:

:

taxi, lapis
album
albuns
biinus
hifen
acficar
torax

2. Acentuam-se as palavras paroxitonas terminadas em ditongo com o
acento 7.8nico na silaba anterior:

*ia : far=acia, evidencia ua : aqua
*io : Indic uo : vacuo

ue : tenue
oa : navoa
ea : area
eo : gime°

*Nota: As .oalavras paroxitonas terminadas em Z, eie e nos ditongos
ia, io constituem a maioria das palavras nas categorias aci-
ma, sendo as outras em pequeno numero e muitas vezes raras:

Exercicio 1.

Preencha os espacos em branco conforme o modelo:

As palavras cancia, noticiario sio
porque terminam em ditongo "ia" e "'

atOna4 e levam acento

1. As palavras consul, possIxeis sao e levam acento porque terminam
em

2. As palavras =rater, album, sao e levam acento porque terminam
em

3. As palavras vioZincia, critgrio sac) e levam acento porque terminam
em

4. As palavras fgmea, lider, oleo sao e levam acento porque terminam
em

5. As palavras caricia, adv6rbio, n6docz sao e levam acento porque
terminam em

. .

6. As palavras cubterraneo, controverna, 7,nocuo sao
porque terminam em
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Exercicio 2.
153

Acentue as palavras paroxitonas nas frasesAabaixo. Em seguida, escreva-
as na linha dada conforme 0 modelo:

2

Foi muito dificil correr longas distancias

&g at - datanCia4

1. g possivel que as industrias farmaceuticas produzam um remedio para o cancer
que nao tenha consequencias perniciosas ao organismo human.

2. A historia do co=ercio livre entre as naciies contribuiu muito a importlicia do
indivicluo na area da empresa privada.

3. 0 inicio dcs grandes intercambios de estudantes universitarios de diferentes
culturas come;ou na decada de 1960 e a tendencia e continuar crescendo.

4. Foi necessario que tivessemos muita paciencia para suportarmos certos horarios
principalmente quando nao tinhamos muito tempo de ferias.

5. A cerimonia foi horrivel porque tudo ficou a criterio do diretor da equipe. Foi
inutil tentar exercer qualquer influencia nele. Acho que que fomos ingenuos.

6. A estrategia da policia para controlar a violencia e muitas vezes fragil. Exis-
to muita controversia a este respeito.

7. f obvio que estes problemas sao muito dificei para os estudantes deste nivel.
Parece-nos inutil procurar o equilibrio desejado.
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Pretirito do Subjuntivo

0 pretirito do subjuntivo se forma pale substituicio
das terminacaes da terceira passes do plural do pretirito
perfeito pelas terminacoes do subjuntivo:

falar comer partir

Pret. perf. Prot. pert. Pret. perf.

fal -exam com-erms part-iram

Prat. Subj. Prat. Subj. Pret. Subj.

fal-asse com-ease part -isse
fal -ease can -tsse part -isse
fal-issemos COM.41111SOMOS part -Issemos
fal-assem COW.,4111SOM part -issam

Os verbos abaixo
to do subjuntivo

sio chamados irregulares mas tem o preteri-
regular:
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dar ester dizer fazer

degas estivesse dissesse fizesse
desse estivesse dissesse fizesse
dissemos estivissemos dississemos fizissemos
deasem estivessem dissessem fizessem

poder querer saber trazer

pudesse guisesse soubesse trouxisse
pudesse guisesse soubesse trouxesse
pudissemos guisissemos soubissemos trouxissemos
pudessem guisessem soubessem trouxessem

VW vir haver

visas viesse houvesse
visas Visas. houvesse
vissemos viissemos houvissemos
vissem viessem houvessem

Haver: na lingua falada so as usana terceira pessoa do singular.
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Usos do Pret6rito do Subjuntivo

0 preterite do subjuntivo 6 usado nas mesmas condiciies

que o presente do subjuntivo mas em situascies ocorridas no

passado.
Hi uma correspondincia de tempos entre a oragio princi-

pal e a dependente, de tal forma que quando a principal es-

tiver no presente a socundiria estari tomb& no presente. Se

a principal ocorrer no passado, a dependente tambem estari no

passado. Usa-se o preterite do subjuntivo:

1. Depois de talvez.

Talvez eu contasse tudo a voce.

(Talvez eu conte tudo a voce')

2. Em oraciiies substantives que indiquem divide.

Era possivel que ele estivesse doente.

(E possivel que ele esteja doente)

3. Em oraci5es substantives que indiquem negacio.

Era improvivel que ale quisesse comprar isto.

(E improvivel que ele quoira comprar isto)

4. Com expressoes que indiquem aprovacio ou reprovacio.

Seria ridiculo que ela viesse aqui.
(E ridiculo que ela venha aqui)

Bastou que ele ganhasse mais dinheiro.
(Basta que ele ganhe mais dinheiro)

Note nos exemplos acima que a orasio principal esti no passado

quando o verbo estiver no preterite perfeito, imperfeito e no

futuro do passado.

Observacio: as regras que se aplicam ao use do subjuntivo ou do
do indicativo com as expressOes achar que, crer que, parecer que,

pensar que, no presente, tambem se aplicam aos verbos no. passado.
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Pretirito do subjuntivo (cont.)

Preterit° do subjuntivo depois de se

Depois de se o pretirito do subjuntivo expressa uma ocorrencia
possivel de ser realizada, no presents ou no futuro, mas con-
dicionada a ocorrincia expressa na °race° principal.Ex.:

Eu falaria tudo agora mesmo se voci permitisse.
Eu iris amanhi se voci fosse comigo.

Exercicio.

Preencha os espacos em branco com o verbo em parinteses no preterite
do subjuntivo.

1. Voce compraria um cachorro se voci (ver) o que voci quer

2. 0 que i que o Josi faria se e1e (estar) doante?

3. Se nos (poder) escreveriamcs a e1es hoje mesmo.

4. Se vocis (vir) aqui nos os receberiamos bem.

5. tle aceitaria nossa proposta se nos a (apresentar).

6. Se files (descobrir) ouro ficariam muito ricos.

7. Voce confirmaria o pedido se eu (instruir) voci
para fazes isto?

8. Se (haver) mais entendimento haveria menos
querras."

9. Nos pods:u:1oz tirar bom provaito desta situacao se nos
(quartz:0

10. Se ales nos (dar) licenca pintariamos a casa.

11. Se nos (construir) a casa nests terreno teriamos
que pager um Lmposto muito alto.

12. Ele traria muitas coisas interessantes se voci (querer

13. Se nos (saber) teriamos pedido a voce que nos
ajudasse um pouco.

14. Seria muito bom se a gents (poder) compreender
tudo isto.
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2. Pretirito do subjuntivo depois de conjuncOes

desde que
de modo que
de maneira que
de forma que

s 'e, provided that
so that, in a way that
'I III If n tt
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Cora as conjungOes acima, pode-se usar o subjuntivo ou o indi-
cativo.

a. Usa-se o subjuntivo quando a frase sugere

Eu gostaria de it ao cinema hoje. E voce?
Eu iria desde que voce fosse tambim, porque estou sem
carro.

- - 0 seu filho vinha para casa no Natal?
-- As versa sim, is vezes nio. Mas ea sempre mandava

dinheiro de modo que ele pudesse vir, se possivel.

- - 0 carro do Eduardo Ira bom?
-- 0 Eduardo cuidava dale de maneira guts sempre funcio-

nasse bom. Mas como era veiho, queorava de vez em
quanao.

As aulas do Prof. Bastos eram organizadas de forma que
todos nos pudissemos participar. Naturalmente, nem to-
dos os alunos part cipavam porque nio estavam preparados.

b. Usa-se o indicativo quando hi indicagio de certeza sobre
a saga.° acontecida na frase dependente:

Por que voce foi ver aquele filme pela segunda vez?
Bem desdeaus (ji que) eu nio tinha nada para fa-
zer, fui dit-C-ompanhia para a Vera que ainda nio tinha
vista o filme.

- - 0 seu filho vinha para casa no Natal?
- - Sim, ele sempre vinha. Nunca tinha dinheiro mas eu
mandava algum para ele, de modo que ele podia vir.

- - 0 carro do Eduardo era bom?
- - 0 Eduardo cuidava dele de maneira que funcionava bem,

mas isto foi só por dois anos. Depois disto comecou
a quebrar e teve que ser vendido.

As aulas do Prof. Bastos eram organizadas de forma que
todos nds podfamos participar, atd mesmo os estudantes
que nio esT1TrairiWeparados.



Preterite do Subjuntivo (cont.)

Preterite do Subjuntivo depois de conjuncOes

conforme
logo que
assim que
depois que
emit:Ant°
quando

according to
as soon as
as soon as
after
while
when
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Depois das conjuncOes acima usa-se o subjuntivo ou o indicativo.

1. Usa-se o subjuntivo quando o verbo da oragio principal esti-
ver no futuro do passado.

2. Usa-se o indicativo quando o verbo da oragio principal esti-
ver no preterite.

Exemplos:

Nos preparariamos a reuniao conforme ele nos pedisse.
Nos preparamos a reuniao conform. ele nos pediu.

Eduardo voltaria ao trabalho logo que melhorasse da
Eduardo voltou ao trabalho logo que melhorou da safide.

Eles sairiam de ferias assim que o verso chegasse.
Eles sairam de ferias assim que o verao chegou.

S8 terminariamos a sessio depois que entrissemos em acordo.
SO termlnamos a sessao depois que entramos em acordo.

Os garotos ficariam na escola enquanto fosse necessirio.
Os garotos ficaram na escola enquanto foi necessirio.

Ele telefonaria quando chegasse, em Sio Paulo.
Ele tel.E=louquando chegou em Sao Paulo
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Preterito do subjuntivo depois de pronomes relat

1. Usa-se o inaicativo: quando a oracio principal indica
real aconITMTEBpassado. Neste caso, o verbo da ora
principal estari no pretirito. Ex.:
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ivos

faro
cat,

Quem g is. participar do projeto fez a peiquisa.
Aqueles que acsitaram o trabalho foram premiados
Telefonamos flaE3aUs os que recisaram de nos.
Ensinei a *le tudo quanto /Loren i..

2. Usa-se o sub untivo: quando a oracio principal indica uma
cao irrea . Lasts caso, o verbo da oracao principal esta
futuro do perfeito. Ex.:

Qum cuisesse participar do projeto facia a pesqui
Aqueles que aceitassem o trabaiho seriam pramiados.
Telefonariamos para todos os qua recisassom de nos
znsinaria a ele tudo quanto apron esse.

situa -
A no

sa.

Exercicio 1:
Preencha os espacos em branco corn o verbo em parinteses no subjunti
ou indicativo, conforms o caso.

1. Tuck, aquilo que voce (ouvir) foi o segredo do grupo.

2. Os que (ter) boa pronancia poderiam inter?

3 Pediram admissio ao programa s6 os que se (qual

retar.

ificar

4. Quern (sair)na hora do almoco teria nossa permis

5. Seria comprado tudo quanto (ser)de nosso inter

sio.

sse.

o.6. Quern (querer) jogar futebol tinham que falar comig

7. Quern
ta.

(pensar) seriamente sobre o assunto, tomou a decisio

8. Aqueles que (ver) o films fizeram uma discussio
sobre ele na aula.

9. Tudo quanto nos (trazer) de Portugal seria
dado pare. a colecao da biblioteca.

10. Eu precisei falar com todos os que (comparecer)
ao comicio (politic:al rally).
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ExcerIcio 2.

Preencha os espacos am: branco com o verso em parinteses no subjuntivo
ou indicativo.

1. Alfredo prometeu vir mais cedo conforms n6s =1711......

2. NOs nio iriamos embora enquanto nossos amigos
(precisar) de no's.

3. Logo que o presidents (falar), os jornalistas -
mecarian as perguntas.

4. Quando o congresso fechou os senadores (poder)
sair de ferias.

5. SO depois quo (haver) um acordo entre as duas
partes haveria possibilidade ae trabalho.

6. A guerra continou enquanto (haver) arenas.

7. A exposicio de pintura fecharia assim que os convidados
(ver) todos os quadros.

8. Nio dissemos mais nada depois que ale (provou)
que estava inocente.

9..Fomos a casa dale assim que ale
nossas encomendas.

10. Eles viajariam por virios paises conforms as instrugOes que
(recober) do chefs doles.

(pedirl.

(trazez) as

11. Os operirios ficariam muito satisfeitos quando (ver)

o resultado de sou trabalho.

12. Logo que nOs (saber) o resultado das eleicaes
entrariamos em contato com voces.

13. NOs ficamos muito surpresos quando
o tram ji.tinha partido.

14. Iriamos ao pals doles com todo o prazer, assim que nOs
(ser) convidados.

(ouvir)

15. Tudo voltou ao sou lugar depois que a banda (passar).

16. Assinariamos o contrato assim que ales (querer)

cooperar conosco.

17. Voce teria que tomar um banho de piscina quando
(fazer) muito calor.
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Exerciclo 3.

Faga frases com as conjuncOes abaixo, usando o indicativo e o subjunti-
vo conforme o modelo:

Eu sai logo quc ele chegou
Eu sairia logo que ele chegasse.

1. Coniorme

2. Logo que

3. depois que

4. assim que

5. quando

6. enquanto

mal.

7. conforms

3. depois que

9. quando

1111111.

10. enquanto
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Exercicio 4. q
Faca frases com o pronome relativo indicado, usando primeiro o indica-
tivo e depois o subjuntivo, na mesma frase. Ex.:

1. Tudo quanto

Quem chegou mais cedo pegou 03 melhores lugares.

Quem mais cedo pegaria os melhores lugares.

2. Os que

3. Aquilo que

4. Todos os que

5. As que

6. Quem

7. Tudo quanto

8. Aquilo que

9. Tudo o que

10. Quem

=M1
11 Tudo o que

1 7 d
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Exercicio 5. ,_"5

Face frases com as conjuncOes ahaixo, usando o indicativo e o subjunti-
vo conforme o modelo:

Eu sat logo que ele chegou
Eu sairia logo que ele chegasse.

1. Conforms

2. Logo que

3. depois que

4. assim que

S. quando

6. enquanto

7. conform.

8. depois que

9. quando

10. enquanto

Imsmnxiim.

17j
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txerc!cio 6. 6

Preencha os espacos em branco com o verbo em parenteses no preterite
do subjuntivo ou do indicative.

1. Como seria bom se n6s (vir) aqui.

Peaxo queria que voce (escrever) a carta.

3. Bastava que nOs. (pedir) este favor.

4. Era possivel que nos (saber) o caminho.

(dar) tudo hoje05. Voce queria que ou lhe

6. Seria necessirio que tiles

7. Parecia que

8. Eu esperava que voci

9. Era possivel que ales

10. Seria bom se vocis

11. Era preferivel que voci

12. Seria aconselhivel que ales

13. Eu acreditava que a Beatriz

14. Era preciso que os operirios

13. Seria ridlculo que vocis nio se

16. Eu Nio peassi que ales

17. Ela achava que a Susana

18. Os trabalhadores duvidaram que

19. Eles queriam que n6s

20. Eles nio pensaram que nOs

21. Seria bom que

22. Achivamos que vocis

23. voce queria que o professor nos

24. NEis preferiamos que ela

25. Nilo me parecia que tiles

:111711 (estar) na sala agora.

(ir) chove.v.

(encontrar) o livro que perdeu.

(ler) este livro.

(praticar) piano quando vierem.

(ver) o films aantes da aula.

(trabalhar) mais.

(conversar) com ales.

(chegar) mais cedo.

(alegrar).

(querer) ir.

(vir) aqui.

(querer) vi-los.

(fazer) o trabalho deles.

(ser) bons estudantes.

(haver) muita gents aqui.

(poder) ir embora.

180

(diner) tudo?

(vir) com voce.

(poder) cantar bem.
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MOS ICA

Construcgo

Amou daquela vez como se fosse a Ultima
Beijou sua mulher como se fosse a ultima
E cada filho seu como se fosse o &I=
E atravessou a rua com seu passo timid()

Subiu a construgio como se fosse miquina
Ergueu no patamar quatro paredes solidas
Tijolo ,4om tijolo num desenho magicg
Seus olhos embotados de cimento e lagrima

Sentou pra descansar como se fosse sgbado
Comeu feijgo com arroz como se fosse prfncipe
Bebeu e solugor como se fosse um naufrago
Dancou e gargalhou como se ouvisse maica

E tropecou no cgu como se fosse um bibado
E flutuou no ar como se fosse um passaro
E se acabou no chao feito um 2acote flgcido
Agonizou no meio do passeio publico

Morreu na contramio atrapalnando o trgfego

Amou daquela vez como se fosse o Ultimo
Beijou sua mulher como se fosse a {'mica

E cada filho seu como se fosse o pedigo
E atravessou a rua com seu passo bebado

Subiu a construgio como se fosse sSlido
Ergueu no patamar quatro paredes magicas
Tijolo com tijolo num desenho logic°.
Seus olhos erbotados de cimento e trafego

Sentou pra.descansar como s' fosse um principe
Comeu feijao com arroz como se fosse o maximo
Bebeu e solugou como se fosse maquina,
Dangou e gargalhou como se fosse o proximo

E tropecou no cgu como se ouvisse maica
E flutuou no ar como se fosse sabado
E se acabou no chao feito um pcote timid°
Agonizou no meio do passeio naufrago

Morreu na contramio atrapalhando o publico
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Amou daquela vez como se fosse mgauina
Beijou sua mulher como se fosse logico
Ergueu no patamar quatro paredes flgcidas
Sentou pra descansar como se fosse um passaro
E flutuou no ar como se fosse um prfncipe
E se acabou no chao feito um pacote bebado

Morreu na contramao atrapalhando o sgbado

Chico Buarque de Hollanda



LEI"TJRA SUPLEMENTAR

Buro(cincer)cracia
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Para o capitalista, o inimigo miiimo do mundo moderno e
o comunismo; para o comunista e o capitalismo. Para o histo-
riador Toynbee (em livro que nio li, mas citado hi pouco tempo
pela revista Time), o terrivel inimigo que ahumanidade ten
de enfrentar nesses proximos anos, a forga anticristi pro exce-
lencia, sera a publicidade -- a publicidade em sua forma integral,
ditadora suprema de todas as reeves de massa. Para Chesterton,
o dragao contemporineo e o monopolio.

Nio you discutir os inimigos prediletos desta ou daquela
tendencia; passo para um piano mais abaixo. Pergunto: Qual a
coisa mais chata do mundo moderno?

Antes de tudo, restauremos a dignidade das palavras chato,
chatice, chateagao. Elas irromperam na linguagem diiria por uma
necessidade existencial: as velhas palavras aborrecido, cacete,
amolado nao fotografavam um estado de espirito irredutivel, apa
nhado afinal em flagrante quando a chateagao e seus derivados en-
traram paraalingua. Chat°, chata, chateagao, chatice, chatura,
chatissimo exam significados existenciais que nos faltavam.

Dito isso, repito a persanta: Qual a coisa mais chata (nao
a mais angustiante, nio a mais terrivel, nao a mais injusta ou
humilhante) do mundo moderno?

Respondo por mim: A coisa mais chata ef) mundo moderno e a
burocracia. 0 assunto nio a novidade, pelo contririo a usado;
por isso mesmo, a preciso gasti-lo indefinidamente, at que se
faga nm burquinho da espessura de um dedo na compacta estupidez
da muralha burocritica. 0 cancer tambem nio a novidade, e e por
isso mesmo que nos preocupa todos os dias.

Como o cancer, ninguem e a favor da burocracia. Ninguem
se sente responsive! pela burocracia, assim como nenhum de nos
se imagina resRonsivel pelo cancer. ras Estados socialistas, o
povo pede clemencia contra a burocracia; nos Estado capitalistas
mais adiantados, a irrisio contra a burocracia a progressiva; os
Estados subdesenvolvidos, en materia de burocracia, sao superde-
senvolvidos, extraordinariamente complexos, como se adminsitras-
sem nio apenas um pais de pes descalgos e pas rapados, mas o uni-
verso inteiro, com sol e as outras estrelas.

0 cancer e a multiplicagao desordenada de nelulas; a buro-
cracia a a multiplicagao desordenada de papeis. 2 possivel que c
cancer seja uma tentativa frustrada de corrigir algum defeito do
organismo; a burocracia e exatamente isso, com toda a certeza,
mas nao corrige coisa nenhuma, e acaba por matar o organismo. Pois
afinal e o homem, o individuo com a sua personalidade particular,

183



168

que a burocracia sufoca e mata. 0 homem e a sua fome, sua sede
de prazer, seu medo, seu jeito de ver e viver; a burocracia, co-
mo o cancer, quer anular todos os defeitos e qualidades naturals
do homem. Em vez.de homem-fome, homem-prazer, homem-medo, homem
bonito, homem velho, homem artista, homem comerciante, homem hon-
rado, homem da cidade, homem do cameo, homem
triste, homem incorrigivel ele fica sendo, aniquiladamente,
com um primazia alarmante, o homem-cancer ou o homem-curocracia.

0 cancer mata mais ou menos depressa; a burocracia, mais
impiedosa, nao tem pressa. De quanto mais tempo dispuser para
comer teu tempo e teu gosto de viver, melhor para ela.

Em nome de quern ou de que principio? Al esti o misterio: a
burocracia, sem pal nem mae, a duplamente bastarda.

Ha individuos que executam leis, decretos e portarias com
um prazer nefando, mas nunca existiu quern viesse a public° para
afirmar: "Eu, eu sou a favor da burocracia!" Hi inimigos do Es-
tado totalitirioe outros do Estado democritico; hi inimigos da
religigo e inimigos dos inimigos da religigo; hi inimigos de Ma-
chado de Assis e amigos de Machado de Assis; hi inimigos da mini-
saia e amigos da mini-siia... Neste mundo tio grande e variado,
hi cameo para todos os conflitos e partidarimos; s6 ngo existe
o amigo da burocracia. Pois mesmo assim, tiranizando todos, odi-
ada por todos, quem manda a ela. E o cancer.

Paulo Mendes Campos
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Esses cariocas nas praias

de todas as gentes

A Geografia nos ensinou e ainda podemos garantir que
a Terra tem 3/4 partes de sua superficie cobertas pe-
lo mar. Pois mesmo assim a parte que cabe aos cario-
cas ji se revela insuficiente. Hi 10 anos tinhamos

5 70 quiliimetros de praia para 3437128 habitantes. Ho-
je continuamos corn os mesmos 70 km para uma populagio
acrescida de um milhio e meio de habitantes, fora os
quebrados e os turistas. A prosseguir nessa marcha,
nos pr5ximos anos nio haveri mais praias para todos.

10 E os banhistas entio comegario a invadir as casas.

A verdade e.que nossa populagio cresce em progressio geomi-
trica enquanto nossas praias crescem apenas em poluigao aritmeti-
ca, deixando em todos a certeza de qua, quando se confirmar a te-
oria de Malthus sobre o desequilibrio demogrifico, a explosio se

15 dari na praia. A densidade demogrifica da praia do Flamengo aos
domingos e atualmente superior .1 da Rua do Ouvidor durante a se-
mana. Em Copacabana acotovelam-se 4 mil pessoas por quilOmetro
quadrado. No Leblon, 3.200. E nas Dunas da Curti2io os Indices
sio inferiores somente porque se substituiu o quilometro quadra-

20 do pelo quilametrohippic Alias muito mais maneiro.

Dal, aportar na praia de Ipanema de carro ao meio-dia de um
domingo ter as tornado o mais.recomendivel exercicio para os que
desejam emagrecer. Como se nao bastasse o tninsito naturalmente
atravancado, as vagas estio sempre do outro lado. Quando se vai,

25 na Vieira Souto, pela pista interna, a vaga aparece na externa.
Faz-se a volta e, quando se chega, a vaga ji passou para a inter-
na. Sem alternativa, aguarda-se pacientemente que aquela numero-
sa familia abra o forno perdio, o carro - arrume suas traqui-
tartas e limpe a areia dos pes das criangas. Operagio que ley!!

30 em media 10 minutos, mas parece uma eternindade quando somos nos
que estamos esperando. Realmente as vias de acesso estio cada
vez mais inacessiveis.

Segunda-feira entio as manchetes dos jornais, cheias de ima-
ginagio anunciam: "Milhares de pessoas acorreram is praias para

35 fugir ao calor." 0 que em outras palavras significa: "Milhares
de pessoas vio ao enzontro do Sol para se refrescar." Onde ji se
viu fugir ao calor instalando-se exatamente no lugar once o sol
faz ponto? Ninguem vai a praia para fugir ao calor. Ao contri-
rio, quanto mais quente o dia, mais gente na praia. Estio todos

40 avidos por se queimar, queimar muito (resguardando os miolos na-
turalmente) nem que para isso tenham que passar o dia se queixan-
do ou a noite em claro. As pessoas estio muito interessadas mes-
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mo a em pegar uma cor, se bronzearem. E devem dar gracas a Deus
de a distancia da Terra ao Sol ser de 149.680 mil quilometros por-
que se fosse um pouco mais - 200 milhoes, por exemplo - as fabri-
cas de Oleo para bronzear teriam falido hi muito tempo.

5 A grande virtude da praia g a sua capacidade de nivelamento
social. Uma das poucas regioes do mundo onde o modelo da democra-
cia da Grecia (antiga) se impOe com toda plenitude. Pelas largas
faixas de areia se misturam muculmanos e cristios, sagitirios e le-
Cies, mamaes consagradas e futureb mamans, brasileiros do tipo Bra-

10 s1.1-eu-fico e brasileiros do tipo sO-nio-vou-porsue-nao-tenho-dinhei-
ro, turistas e suburbanos, ricos e pobres e so nao diremos pretos e
brancos porque nessa gpoca a dificil encontrar um branco na praia.

Uma sociadade aberta como a praia teria que abrigar os mais va-
riados tipos de gente, o que a bastante animador. Se todos se yes-

15 tissem e se comportassem da mesma forma, coma 5 que, entre um mer-
gulho e outro, poderiamos falar mal dos nossos semelhantes? Os pri-
meiros tipos surgem pouco depois de o sol nascer (no verso as 5 h.
18m): sio os ativistas do Cooper, ou se quiserem os cooperativistas.
Em grupos ou isolados, nos mais diferentes estilos e uniformes, ida-

20 des e barrigas, sac) os finicos que no procuram a praia para fugir
ao calor, e sim ao enfarte. SeTlem-se pela ordem de entrada:

AS MAMAES

chegam com um longo sequito composto de babi, barracas, seus filhos,
os filhos da vizinha que nao pode ir, bola, prancha, brinquedos, so-

25 gra, as vezes outra crianca de contra-peso (na barriga) e, aos do-
mingos, o marido. Sentam-se na fila A, de onde podem vigiar melhor
as manobras das criancas a beira-mar. Como todas as mamies ocupam
a mesma faixa da praia, em pouco tempo ja formaram sua chacrinha,
trocam idgias e discutem sobre os mais variados temas. Desde que in-

30 cluam criancas, maridos e empregadas.

OS TURISTAS

facilmente reconheciveis. Os nacionais,pelo sem-jeito com que che-
gam e o mau jeito com que permanecem. Quase todos ostentam uma san-
dalia, chapgu ou calcao novos comprados especialmente para a ocasi-

35 ao. Os estrangeiros sio identificados pela cor: tem uma pale assim
como que lavada com Omo. Por esse criterio de distincao, entretanto,
os estrangeiros podem algumas vezes ser confundidos com os paulistas.
Para tirar as duvidas, faca o teste do primo de Sao Tome: pegue um
punhado de areia e jogue em cima dos dois; o que disser o palavrao

40 em portugues 5 o paulista.

OS ATLETAS

Tipos olimpianos sem qualquer vestigio de barriga, surgem elasticos,
carregando apenas um sumaria tanga e com tres saltos atravessam to-
da a extensao da areia. Estao sempre descalcos e parecem ter uma

45 camada de amianto na sola dos pgs, tal a indiferenca com que circu-
lam pelo asfalto e a areia proximos a ebulicao. Vivem oermanente-
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mente bronzeados em qualquer epoca do ano. E um misterio insondi-
vel como essas figuras apolineas no primeiro dia de praia da tem-
porada ji estio com uma cor que a maioria dos mortais demora 15

dias para adquirir.

5 OS SUBURBANOS

aos domingos surgem aos bandos, despejados no Posto Seis pelos co-
letivos com terminal nas esquinas da Francisco Otaviano. Domingo
passado eu vi (ninguem me contou): sairam 214 de um Onibus com Lu-
gar para 70. Podem ser reconhecidos pela sandilia havaiana. Ao

10 contririo das mamies, se abarracam pelas filtimas filas e, eufOri-
cos com a oportunidade, aproveitam para tomar dois banhos. Um de
mar e outro de areia. Aiguns solitirios chegam de roupa, colocam-
na num montinho e vio para a aqua. Na volta nao encontram nem o
montinho.

15 OS "PAQUERAS"

divididos em diferentes subtipos. 0 mais importante e o profissio-
nal, que, com espirito de saltimbanco, percorre quilOmetros i pro-
cura da melhor posigio para se colocar e deslerir seus olhares. Se
a agio se desfaz, pega a toalha e a sandilia (paquera nunca carre-

20 ga muita coisa para nio ter sua mobilidade dificultada) e se muda.
0 paquera .profissional a um conservador e ainda mantem engatilha-
das frases como: "Pode me informar que horas sao ?" ou "Tem um ci-
garro que possa me ceder?", razio por que e um tipo em extingio.

OS INTELECTUAIS
25 Outro tipo em extingao, mas por outros motivos. Chega sempre um

tanto desajeitado e contraldo porque a praia nio e o seu habitat
natural. Como ji disse o Jaguar, "intelectual nio vai a praia;
intelectual bebe." Has alguns insistem e, de camisa xadrez, corpo
franzino e cor indefinida tentam se sentir a vontade. Ao lado dos

30 intelectuais hi o pseudo, que, como nio sio autenticos, tem o hi-
bito de levar livros a praia para fingir que sio.

OS GALAS

Tambgm divididos em virios subtipos. 0 mais comum e o gala classe
media que ao estacionar o carro refaz toda a maquiagem no espelho

35 retrovisor. Pira no calgadio, se contorce de charme, finge procu-
rar alguem e desce sacudindo o chaveiro para que nio haja dfividas
sobre suas posses. Com a toalha cuidadosamente colocada sobre o
ombro, consegue - mesmo is vezes sem sandilia - desenvolver sobre
a areia quente o mesmo andar do Gary Cooper a caminho do duelo com

40 Burt Lancaster no filme Vera Cruz.

Hi ainda virios outros tipos como as gri-finas plastificadas
que aparecem sacolejando quilos de metal espalhados pelo corpo.
Gra-fins so toma banho no raso porque, com aqueles metais todos, se
for para o fundo, afunda. Hi os experts, que conhecem todos os mo-

45 vimentos dos ventos e das mares e no meio de uma conversa intervem
para afirmar que "esti soprando o Sudoeste, amanhi deve chover."
Esses tipos quando caem na igua, a proximidade de uma onda, gritam
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"olha a boa", tapam o nariz e, ao inves de mergulhar, se abaixam.
Hi os milionirios, com aquele permanente sorriso dos vencedores,
que chegam tarde como convem aos mIlionirios - contando os me-
lhores lances da noitada da vispera. Os boemios, que frequentam

5 a praia por questOes terapeuticas, alternando suas ressacas com a
o mar. E ha tambem os salva-vidas, mas, esses, pouca gente per-
cebe. Ou, quando percebe, is vezes ji nio di mais tempo.

Carlos Eduardo Novaes

Piada de papagaio

Disse o vendedor:
-- Este papagaio a uma maravilha. Fala virios idiomas.

2 uma coisa incrivel, meu amigo. Olha aqui: se voce le-
vantar a patinha direita, ele fala em trances. Se voce le-
vantar a patinha esquerda, ele fala ingles.

E se eu levantar as duas?
Imediatamente, o papagaio retrucou:

Eu caio, nio a sua besta.

As anedotas do Pasquin.
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A. Perguntas

1. 0 que nos ensina a geografia?
2. Qual a conclusio desta informacao geogrifica?
3. Porque a a explosio populacional se dari nas praias?
4. Qual e o problem* de se estacionar na praia de Ipanema?
S. Na segunda-feira, o que noticiam as manchetes dos jornais?
6. Porque "ninguim vai a praia para fugir ao calor? Por que vio?
7. Qual i a grande virtude da praia? Explique.
8. Qual e a vantagem de a praia ser was sociedade aberta?
9. Como o_autor'descreve a presenga, na praia, fiestas nessoas:

a. mamaes
b. turistas
c. atletas
d. suburbans
e. "paqueras"
f. intelectuais
g. galis

10. Como sio os outros tipos descritos pelo autor?
a. gri-finas
b. experts em ventos
c. boimios
d. salva-vidas

B. Conversag-ao

1. 0 crescimento da pop,:lagio do mundo tam efeitos adverscs
principalmente com reiagao i alimentagio, moradia, educa-
gio, oportunidades de trabalho, desenvolvimento do pais e
outros.
Como estes fatores se refletem:
a. na ecologia do planeta?
b. nos paises pouco desenvolvidos?
c. nos paises em desenvolvimento como?
d. nos paises desenvolvidos como os Estados Unidos?

2. 0 crescimento populacional is um das causas mais importantes
das dificuldades que o mundo atravessa no momento?

3. Deve existir controle de natalidade? Quem deve exercer este
controle? Como?

4. Qual a sua opiniio sobre o aborto?

190



174

E XERCIc TO ESCRITO

Faca uma redacio sobre um dos tOpicos abaixo:

1. Descreva os virios tipos de pessoas que frequentam um mesmo
ambiente. Ex.:

transporte piblico shoping centers
determinado restaurante certa area da cidade
bar, cafeteria, etc. biblioteca

2. raga um ensaio sobre um dos tOpicos discutidos em BATE-PAPO.
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REVISKO GRAMATiCAL

Palavras oxitonas.
Acentuagio Grifica

1. Acentuam-se as palavras oxitonas terminadas em:

i (is): ester, atras
e (is): cafe, pes
i (is): ve, portugugs
6 (6s): av6, nos
6 (6s): av6, p6s

2. Acentuam-se tambem as palavras .erminadas em im, ins
com mais de uma sllaba:

alguem
tanibem

parabens
armazens

3. As formas verbais da terceira
levam acento:

a) Quando a forma da terceira
em, a forma do plural e im:

ele tem . - tales tem
ele vem - eles vim
ele contim - eles contgm
ele detem - eles detim

175

pessoa do plural terminadas em im

pessoa do singular termina em em ou

b) Quando a forma da terceira pessoa do singular termina em
a forma do plural e

ele vg - eles veem
ele provg - eles proviem

Exercicio 1.

Acentue as palavras oxitonas nas frases abaixo. Em seguida, escreva-
as no espaco em branco, conforme o modelo:

Eles conhecem alguem que seja cortes?

caguim cortes

1. Ela ja tinha falado com alguem e ate sabia que nos estivamos atras dela.

2. Voce mantem a opiniio que ha duas alternatives para o problema de venda do
cafe? Os exportadores preveem o mesmo para o cha.

3. Precisamos de tres meses para terminar o projeto. Porem, aquele jovem frances
dira que seus companheiros frances precisam de so um mes.
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4. La fora esta quanta e e bom tomarmos um guarana bem gelado. Como se ve, a su--. "
gestao nao e nada ma.

5. Eles tem um sofa para algum fregues interessado em antiguidades e esperam que
logo aparecera alguem para compra-lo. Contudo, o Joao Fos um anacio no jor-
nal para vende-lo mais depressa.

6. 0 burgues da muita importancia as apar2ncias. Por isto le tudo sobre moda e as
atimas novidades. Naturalmente, tambem creem que sao mais importantes.
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Futuro do Subjuntivo

FALAR COMER PARTR TER POR SEP /IR

fal-ar com-er part-ir tiv-er pus-er f-or

fal-ar cam-er part-ir tiv -er pus-er f-or

fat -armos COMOrMOS part-irmos tiv-ermos pus-ermos f-ormos

fal-arem com-ftrom part-irem tiv-erem pus-erem f -or em

Forma-se o futuro do subjuntivo substitUindo as tarminaceSes da
terceira_pessoa do plural do pretirito perteito do indicativo pelas
terminacoes acima. *Tao ha excecoes.

Os verbos chamados irregulares fazem o futuro do subjuntivo re-
gularmente:

DAR

d-er
d-er
d-ermos
d-erem

QUERER

quis-er
quis-er
quii-ermos
quis-erem

ESTAR

estiv-er
estiv-sr
estiv-trmos
estiv-.rem

SABER

soub-er
soub-er
scrub -ormos
soub-.rem

VIR

vi-er
vier
vi-ermos
vi-erem

DIZER

diss-er
diss-er
diss-ermos
diss-erem

TRAZER

troux-er
troux-er
troux-ermos
troux-erem

VER

v- it

v-ir
v-irmos
v-irem

FA2ER RAVER

fiz-er
fiz-er houv-er
fizIermos
fiz-erem

PODER

pud-er
pud-er
pud-ermos
pud-erem

Usos do Futuro do Subjuntivo

Quando o futuro do subjuntivo ocorre, o verbo da oragio principal
pode ester no futuro ou no presents se este tiver a ideia de futuro.

1. Use -se o futuro do subjuntivo depois das conjunc8es abaixo:

assim que
Logo que
depois que
enquanto
conforme

sempre que
todas as vezes que
apesar do que
do mesmo modo que

whenever
whenever
in spite of
the same way
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Assim que recebermos o dinheiro vamos sair de ferias.
Vou mandar-lhe o cheque logo que o meu pedido 2'2222E.
Ele me disse que vai jantar depois que tomar banho.
Enquanto eles -istiverem satisfeitos conEnaremos a servi-los,
As pessoas se TgallaTEO sempre que as autoridades entrarem na sala.
Telefonaremos a voce todas as vezes que passarmos por
Vamos continuar fazendo as mesmas coisas apesar do que oces disserer
Vou fazer os exercicios do mesmo modo que voce fizer os seus.
Arranje.tudo conforme nos nedirmos.

2. Depois eas conjungaes abaixo,

a. usa-se o futuro do subjuntivo quando a °raga.° dependente
comnlemento adverbial da oragao principal.

b. usa-se o futuro do indicativo quando a oragio dependente
5 objeto da oracio principal.

quando
se
como
onde

Exemplo:

Ele ficarg contente quando souber as noticias.
Vocg ji decidiu quando virg nos visitar?

Vamos comprar a casa se consequirmos o emprgstimo.
Eu nao sei se consequiremos o emprestimo.

Faga tudo como voce quiser.
Ele nos perguntou coirekos ao teatro.

VP4OS fazer compras onde estiver mais barato.
Ja decidi onde estarei durante minhas fgrias.

3. Usa-se o futuro do subjuntivo depois de prono'ies relativos ex-
pre5sando uma agio que pode ou nao acontecer no futuro.

Exemplos:

Vou comprar tudo que puder.
Quero cumprimentir so os que receberem premios.
Haja o que houver, continuaremos unidos.
Salve-se quir7-51aer.
Quern cu, iser pode viajar conosco.
Precisamos gravar tudo o que voce disser.
Levaremos aquilo quc for mais importante.
Aceitaremos tudo quanto fizer sentido.
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Exeraicio 1.
Preencha os espacos em bran= com o verbo em parinteses as forma do
futuro ao subjuntivo.

1. Entramos em contato com voce assim que nos (der)

uma solucao pare este problema.

2. Apaguam as luzes todas as vezes que vocis (sair).

3. Fique calmo sempre que (aparecer) algo diferente.

4. Depois que ales
conosco.

5. Enquanto ele

6. Logo que
ra vocis.

(ver) os trabaihos vio concordar

(ester) em casa ester tudo bem.

(saber) nosso endereco escrevemos pa-

7. Apesar do que Chaver) de errado com este problema
ainda vale a pena tantar reso vi-lo.

8. Nos vamos ao Brasil do mesmo modo que voce (ir).

9. Faremos tudo conforms vocis (pedir).

10. Vamos descansar assim que (poder).

11. Venha a nossa casa sempre que voce (querer).

12. Sei que vamos concordar, apesar do que vocis (dizer)

13. Depois que nos (ir) embora vocis podem sair.

14. Assim que os seus amigos (vir) pare o hotel

eu chamo o taxi.

15. Todas as vezes quo nos (trazer) alguma coisa.

comunique ao Mateus.

16. Nt5s vamos decidir tudo conforme Cser) estabele-

cido no contrato.

17. Ainda ficamos aqui apesar do que vocis (dizer)

18. Sempre que (poder) visitar mos vocis.

Enquanto ales Cvir) de carro a viagem sari barata.

20. Os meninos jogarir bola sempre que nos (slarl per-

missao.
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Exercicio 2.
Preencna os espaccs em Branco com os verbos em parinteses as forma do
futuro do indicativo ou do subjuntivo, conforme o caso.

1. 'As telefonaremos quando ------- (ter) tempo.

2. Se yocis (ver) o que estamos fazendo, yio gostar.

3. Eu sei quando seas amigos (quezer) ajuda.

4. NOs vamos comprar os Livros onde (haver) algum.

5. Eles cantario como

6. Eu You com voces se

(poder).

(haver) Lugar no carro.

7. Ja ouvi dizer corm o Pedro (apresentar) o sacta.

3. Eles vio prestar atengio em como no's (fazer)

o relatOrio.

9. Eu lava as bebidas se elas (estar) prontas.

raga (rases com as conjungOes indicadas no futuro do subjuntiVo.

1. Quando

2. Se

3. Onde

4. Quando

5. Como

6. Se

7. Onde

3. Como

9. Quando

10. Se

11. Onde

12. Como
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Preenc:ia os espacos em branco com c ver'bo em parinteses no futuro do
subjuntivo.

1. vamos aceitar na festa quem (vir) sem sapatos.

t. Aquilo que nos (falar) a confid ncial.

3. Faremos am resumo do que (poder) entender da
palestra dele.

4. Traga para a reuniao tudo quanto
resse do grupo.

(ser) de inte-

5. Os que (ir) embora para casa agora pod
evitar o traiego.

6. NOs podemos encomendar tudo o que (querer) pa-
o nosso escritorio.

7. Tudo o que vocis

8. Os que

9. 0 que vocis

10. Quem

-..1 (ouvir) i a pura verdade.

(concordar) comigo, fiquem deste lado.

(decidir) esti decidido.

(saber) a resposta levante a mio.

Faga frases com os pronomes relativos indicados usando o futuro do
subjuntivo.

1. Quem

2. Tudo quanto

3. Aquilo que

4. Os que

5. Quem

6. 0 que

7. Aquilo que

8. Tudo 0 que

9. 0 que

10. Tudo quanto

11. Quem

12. Os que
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MOSICA

Sinai Fechado

Oli, comp vai?
Eu you ludo, e voce, tudo bem?
Tudo bem, eu vou indo correndo
Pegar meu Lugar no futuro. E voce?
Tudo bem, eu you ludo em husca de

de sonho
TranqUilo, quem sabe?
Quanto tempo...
Pois e, quanto tempo...
Me perdoe a pressa
t a alma dos nossoa
Oh! Nio tem de qui
Eu tambim so ando a cam
Quando a que voci talefona?
Precisamos nos ver por ai
Pra smarm, prometo, talvez
Nos vejauos quem sabe?
Quanto tempo...
Pois e, quanto tempo...

Tanta coisa que eu tinha a dizer
Mks eu suni ca poeira das ruas
Eu tambim tenho algo a dizer
Mks me foge a lembranga
Por favor telefone, preciso beber
Alguma coisa rapidamente
Pra semana...
0 sinal...
Eu procuro voce...
Vai abrir,.vai abrir...
Prometo, nao_esquego
Por favor, nao esquegi, nao esquega

nao esquega
Adeus...

Paulinho da Viola
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Foi um rio que passou
Em minha vida

Se um dia
Meu coragio for cousultado
Para saber se andou errado
Seri dificil negar...
Meu coracle tam mania de amor
Amor nao * facil de achar
A marca dos meus desenganos
Ficou, ficou
SO um amor pode apagar!

Porim, ai, porim
Hi um caso diferents
Que marcou num breve momento
Meu coragao para sempre
Era dia de carnaval
Carregava uma tristeza
Nao pensava_em novo_amor
Quando alguem que nao me lembro

anunciou
Portela, Portela!
0 samba trazendo alvorada
Meu coracao conquistou
Ai minha Portela
Quando vi voce passar...
Senti meu coragao apressado
Todo meu corpo tornado
Minha alegria voltar
Nao posso definir aquele azul
Nao era do ceu
Nem era do mar
Foi um rio que passou em minha

vida...
E meu coragio se deixou levar
Foi um rio que pastiou em minha

vida...

Paulinho da Viola



LEITURA SUPLEMENTAR

Introducio ao COdigo Secreto
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Era preciso ainda urn atestado de vacina e, na manhi seguin-
te, o porteiro me recomendou um medico, perto do consulado. Fui
depressa at li e o medico aconselhou que eu nao me vacinasse...
mas deu um jeiro e forneceu o atestado.

Narrou muitaa cosas do Brasil. Era um frances de cabelos
brancos e creio que teria quase setenta anos. Conhecia o Brasil:

-- Vivi li quase vinte anos disuse ele Que pais: Que
mulheres! No hi nada no mundo comparivel i carioca.

-- Carioca? 0 que qer dizer?
-- Ora, carioca... carioca e quem nasce no Rio de Janeiro.

Sera que existe alguia que nao saiba o que e carioca? Incrivel!
Sentou numa cadeira de balanco e comecou a narrar sua h!.s-

torta, como se fosse um Papai Noel sem fantasia.
Voltei para Paris depois da guerra. Tinha uma pequena

heranca. Ji sou velho... nao volto macs para la. Voce vera, meu
filho. 0 ambiente, o climes, as pessoas serio para woe, no inicio,
como o cigarro para quem nunca fumou: comeca dando tonteira, tos-
se, falta de ar... mas depois tudo se transforma. Seri um prazer
oonstante. Voce vai adorer tudo. Mas e precis° que siga o meu
conselho: prepare-se para aprender, desde jg, duas linguas.

Duas?
-- Sim. 0 Portugues, que e o idioma que se fala no Brasil.

E depois... o cadigo secreto.

--
COdigo?
Sim, cOdigo. Se nao o conhecer, esti perdido. 2 uma coi-

sa que liquida CO m os nervos a pode at acabar com a vida dos fa-
rasteiros. E falado tambim em portugues, mas tem outro 3entido.
Precisa ser reinterpretado. E outra coisa o cOdigo secreto e di-
ferente de pessoa para pessoa, nao tam "traducio" geral. E agora
voce ji sabe. Para ser feliz no Brasil siga tres conselhos: pri-
meiro, aprenda o portugues; segundo, tente familiarizar-se cola as
diversas manitestacoes do cOdigo secret° e, terceito, procure ana-
lisar o cOdigo de cada corn quern entrar em contato. De-
cifrando esta lingua sec.:eta voce sabera exatamente como agir e,
quem sabe, talvez possa ate mesmo aprender, devagar, a falar as
duas linguas.

Pensei logo que o velho ji nao devia regular muito bem. Es-
tava cheio de ideias fixas, meio malucas. Eu 56 queria o meu ates-
tado para it embora.

M. Andre... Dr. Andre (hojea morto), peso que me perdoe o
julgamento. voce nao era louco, nao: suas bobagens sobre a segunda
lingua, o cOdigo secreto, essas suas ideias "loucas" nao eram malu-
auices. Voce, Dr. Andre, medico aposentado, fornecedor de atesta-
dos, ex-brasileiro, estava certo, absolutamente certo, muito certo
mesmo.
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E naquela mesma manha, ali nc consultOrio ao lado do consu-
lado, c Dr. Andre me deu o primeiro exemplo desse codigo que eu
mais tarde viria a conhecar.

Sei que esti com pressa, meu filho. Louco para embarcar.
Mas antes de ir, deixe-me dar um exemplo desse codigo. Vamos su-
por que voce tenha negOcios com um tal de Pereira, que the deve
mil ;:ruzeiros. Entao, num determined° dia marcam um encontro para
as dez e meia, na cidade. Voce chega exatamente na hora. Entra no
escritOrio do Pereira e e avisado pela secretaria de que, infeliz-
mente, ele viajou para Sao Paulo. Nao e bem uma mentira, mas ape-
nas uma indicacio de que ele nao tem dinheiro pare liquidar a divi-
de. Embora sabendo disso, finja acreditar, aqradeca a informacao
e vi embora. Alguns dias depois, por acaso, voce o encontra na
rua. Nao, nao diga que percebeu a manobra. Ao contririo, pece
desculpas. "Lamentavelmente, nao cheguei na hora que o senhor mar-
cou... e como teve que viajar..." Agora, voces dois ji estao fa-
lando em codigo. Ele entao responde: "Sim, esperei at onze e meia,
mas_precisei sair". "E desculpe, atrasei-me por causa der con-
ducao". Agora, e ozorzuno arriscar a falar no dinheirc: "Quando
qu(r que eu va apanhar esses mil cruzeiros"?

Atencao: se ele tiver no bolso Cr$ 1.050,00, pa a os mil e
ainda o convida para almogar (nao aceite de jeito nenhum). Se nao

tiver o dinheiro (tambem convida mas voce recusa), mandari entio
telefonar logo mais (quando nao estiver). Pelo codigo, isto sig-
nifica que ainda nao pode mercer a data do pagamento. Para evitar
que isto aconteca, e recomendavel que voce peca trezentos cruzei-
ros, alegando que esti absolutamente sem dinheiro. Traducao pelo

codigo: voce aceita pagamentccparcelado. Se ele tiver os trezen-
tos cruzerios, di logo; se nao tiver, a histOria recomeca: a.se-
creteria informando que saiu, o telefone dizendo que nao este.:

Mas nio se preocupe. 0 dinheiro esti garantido. Nenhum tostao

se perderi. Se puder, ele page. Isto requer paciencia, tato e
conhecimento do codigo usado pelo seu amigo Pereira. E nao se

exaspere. Ele nao faz isto so com voce. Faz com todo mundo. Se

voce se mostrar confiante, inocente, meio ingenuo, em vez de tomar

uma atitude de cinico, irOnico e debochado, receberi seus mil cru-
zeiros de volta e talvez, por intermedio dele, ganhari muitas no-
tas de mil... Isto se tudo correr bem, se o Pereira recuperar-se
dessa dificuldade transitOria e se voce nao tiver prdido a paci-
encia.

Nao se esqueca, meu jovem amigo, de que e preciso se ambientar

durante o primeiro ano. Aprenda a julgar os gestos, as meias-pala-
vras, os olhares, as insinuacoes, pois o brasileiro jamais diri a

palavra nao.

_Pace uma experiencia. Entre numa farmicia e peca um remedio

que nao existe. 0 vendedor nao diri que nunca ouviu falar nesse

nome, pois isto significa um nao definitivo. Vai dizer que acabou,

mas que esperam nova remessa dentro de tres dias. Mas isso nao e

o pior. Algumas vezes prefere dizer que no momento nao tem o tal

remedio, mas que na Casa Aurora, na Rua Direita, N9 4, existe.
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Nao v5, pelo amor de Deus: na Rua Direita, 4, provavelmente nao
encontrara uma farmicia e, se encontrar, nao terao o remedio...
mas podem fornecer-lhe outro endereo, onde talvez exista uma
outra farmicia, mas nunca o seu remedio. Nao dcsanime. Nao ad-
quira complexos, embora possa demonstrar pequenos disturbios
mentais que em nada o_prejudicarao se puder aguentar seis meses
sem estourar. Voce nao sera expulso do pals por causa de um lou-
curazinha o governo ester ao seu lado, uma vez que em sua car-
teira N9 19, o documento que identifica todos os estrangeiros,
consta na pijina 20 o artigo 159. 0 que diz este artigo? "0 es-
trangeiro Eode ser expulso do pals, sendo doente mental, caso as
manifestacoes aparecam dentro de seis meses apOs o embarque".

Em outras palavras, no setimo mes de sua permanencia, as au-
toridades ji aceitam a possibilidade de que voce chegou comple-
tamente normal, mas, temporariamente, se perdeu no grande labi-
rinto dos "amanhas" que significam "nunca", dos "apareca la em
casa" que nao representam um convite, dos "virei se Deus quiser"
que significam "nao conte com a minha presenca"; dos "j5 foi pro-
videnciado" cuja traducao a "ainda nao vi o caso, nem sei do que
se trata" e, finalmente, "quando sua ficha ficar pronta, telefo-
naremos" que quer dizer "a ficha ester na minha gaveta, voce foi
reprovado, nao me amole mais".

Meu filho terminou o Dr Andre -- nao o quero prender
mais. Aqui ester o seu atestado de vacina e o meu grande abraco.
Deixe na minha mesa cinco mil francos. Quatro mil e novecentos
pelo atestado e cem pelos conselhos que dei. Nao dou canselhos
gritis, pois ninguem di valor a eles: quando se paga, pensa-se
mais no assunto. Vi com Deus. Desejo-lhe muita sorte e felici-
dade.

Nunca mais vi o velho. E nunca tirei tanto proveito de cem
francos.

Peter Kellemen



Esses cariocas nas praias

de todas as gentes

vocabulirio

amianto (s.m.) amianthus
animador (adj.) cheering
areia (s.f.) sand

atravancar (v.) obstruct, block
barraca (s.f.) beach umbrella,

tent
baa (s.f.) life-jacket
bronzear (v.) tan
calcao (s.m.) swimming short
camada (s.f.) layer
carregar (v.) carry
chaveiro (s.m.) key-chain
circular (v.) walk around
coletivo (s.m.) bus
contorcer (v.) contort, squirm
contraido (adj.)
contra-pesa (s.m.)
desajeitado (adj.) awkward
descalco (adj.) barefoot
desferir (v.) throw
ebuliecao (°.f.) ebullience
engatilhar (v.) cock (a gun, etc.)

prepare
falir (v.) go bankrupt
fingir (v.) pretend
forno (s.m.) oven

insondavel (adj.) fathomless
maneiro (adj.) light
manobra (s.f.) maneuver
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maquiagem (s.f.) make-up
mars (s.f.) tide
mezgulhar (v.) dive
mergulho (s.m.) diving
montinho (s.m.) little pile
miolo (sou.) core, brains (fig.)
nivelar (v.) level
onda (s.f.) wave

ostentar (v.) flaunt, show off
palavrao (s.m.) curse word
pele (s.f.) skin
posse (s.f.) possession
prancha (s.f.) surfing board
punhado (s.m.) handful
raso (adj.) shallow

ressaca (s.f.) hangover, tide
sacudir (v.) shake

sacolejar (v.) shake
saltar (v.) jump
saltimbanco (s.m.)
salto (s.m.) jump

salva-vida (s.m.f.) life-guard
sandalia (s.f.) sandal
siquito (s.m.) entourage
soprar (v.) blow

.

sumarzo (adj.) summary, condensed
tapar (v.) cover
vaga (s.f.) space
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0 Carnaval a eterno

Quern nio conhece o carnaval nio conhece o Brasil, e quem
nio gosta de carnaval nio gosta da alma brasileira. 0 carnaval
ainda 5 feito pelo povo, ji que a participagio popular esponti-
nea 5 maior que qualquer interferencia dirigida, venha ela do

5 poder pablico, de empresas privadas ou de qualguer pessoa dire-
tamente interessada na festa. Essa manifestagao espontinea
tao poderosa que mesmo durante as ditaduras impostas ao Brasil
- do Estado Novo ao periodo p6s-64 - conseguiu ser mais forte
que a repressio. 0 povo c.-mtinuou dancando e cantando, porque

10 para o povo brasileiro cantar 5 tao importante quanto sobreviver.
A cultura brasileira a muito musical e o carnaval e o momento em
que isso aparece corn mais vigor e clareza. Mas a uma manifesta-
gio corn muitos inimigos, que acabam tornando-se inimigos do povo.
Sempre que sio atingidos os privilegios carnavalescos das clas-

15 ses economicamente mais favorecidas 5 proclamada a morte do car-
naval.

Foi assim por exemplo, corn o corso. No inicio do s5culo, quan-
do'apareceu o autom6vel, os endinheirados do Rio de Janeiro faziam
um desfile enfileirando seus carros na antiga avenida

20 hoje avenida Rio Branco. Com a continuatransformagio da festa,
o povo passou a organizar seu carnaval de rua e o espaco do cor-
so foi tornado. Assim, os dons de automoveis decretararn a morte
do carnaval, pois, para ales, carnaval era apenas o corso por
sinal, muito bonito. Hi pouco tempo, aconteceu uma coisa pareci-

25 da coin o baile do Teatro Municipal. Todos os anos, fechava-se o
principal teatro do Rio por quatro mesas, s6 para se organizar um
baile na noite de segunda-feira. Quando o poder publico finalmen-
te tomou consciencia do crime que praticava contra a cultura e de-
sistiu de promover o baile, toda a freguesia do Municipal, que pa-

30 gava milhOes por um oonvite, passou a dizer que o carnaval tinha
acabado.

Desde o comego dos anos 60, a cancio carnavalesca tradicic-
nal - o samba e a marchinha - foi perdendo sua forga e os canais
de divulgagio. Simples: simultaneamente, comegara o grande desen-

35 volvimento da industria fonogrifica no Brasil, o que atraiu a co-
biga da3 multinacionais. nm consequencia, comecou a invasio do
ritmo importado. As gravadoras passaram a vender discos de rock,
ii-ii-ie, musica pop e tudo o que pudesse ser chamado de "som uni-
versal" e ajudasse a sufocar as culturas regionais de cada pass.

40 Como as empresas se negavam a gravar musicas de carnaval, os com-
positores tradicionais pararam de produzir - os poucos que insis-
tem nio conseguem divulgagio. Foi o suficiente para que os pr6-
prios compositores se aliassem ao bloco dos que anualmente enter-
ram o carnaval. Quern nio entende a dinimica do carnaval e s6 en-

45 xerga uma fatia de festa sempre acredita em sua morte quando esta
fatia acaba.
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0 enfraquecimento da cangao carnavalesca poderia ser o gol-
pe fatal no carnaval carioca. Afinal, foi ela que tornou o car-
naval do Rio de Janeiro o de maior reconhecimento no pais. 0 car-
naval de rua tambem nao teria toda a forga que the imprimiu o espe-

5 ticulo do desfile das escolas se nao existisse o samba, Mas mes-
mo a escassez da produgao musical prOpria fez o carioca deixar de
cantar. Ele repete todos os anos as cangOes ji imortalizadas ou
consagradLs nos salSes e algumas poucas que conseguem furar o blo-
queic. Alem disso, acostumou-se a fazer pars a festa de feverei-

10 ro mgsicas gravadas no meio do ano. 2 o que esti acontecendo em
1982 com "Festa do In erior", de Moraes Moreira e Abel Silva, gra-
vada por Gal Costa, e "A forga do Amor", de Rodolfo da Vila, lan-
gada por Alcione. A dinimica e a criatividade do carnaval fazem
com que o povo sempre encontre miisicas que atendam a sua necessi-

15 dade de brincar. A milsica de maim: sucesso entre os que sequiram
a Banda de Ipanema neste ano, por exemplo, foi o Chi-Chi-Chi das
Casas da Banha', um jingle de televisio.

Durante todo esse processo de deteriorizacio da cancao
carnavalesca, aqueles que verdadeiramente detem a cultura popu-

20 lar nao foram atingidos. Nao por acaso, a suposta morte do car-
naval que acompanhou a aposentadoria dos compositores tradi
da cangio carnavalesca coincidiu com o inicio apogeu das es-
colas de samba. A escola cresceu de importim,..... porque o gine-
= musical que ela usa e, ao mesmo tempo, a resistencia de sua

25 cultura. Hoje, nao hi manifestagao igual em todo o mundo. 0
desfile das escolas nao pode ser comparado seauer com as grandes
marchas que Mao Tse-tung organizava na China na decada de 50.
Elas tinham um belissimo visual, mas matavam de tedio oporque
seus participantes nao cantavam nem dangavam. Em qualquer outra

30 sociedade, nao hi nada parecido que tenha crescido tanto. Na
Italia, o pilio de Siena e o mesmo hi 400 anos. Na Alemanha, o
desfile de carros alegoricos tambzm e sempre igual.

0 morador do morro, quando encontra um vizinho no bar, nao
quer falardesuas desgragas. Prefere cantar sambas. Se tiver um

35 pouquinho de sensibilidLde, ji faz um ritmo. Um pouquinho mais
e improvisa em verso. Esee comportamento nao morre com a agao
de forgas externas e garante a eterna sobrevivencia do carnaval.

Albino Pinheiro, "0 Carnaval e eter-
no" in VEJA, 24 de feveiro de 1982.
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EXERCICIO ORAL

A. Perguntas

189

1. Explique as duas participacaes no carnaval brasileiro:
a. a espontinea
b. a dlrigida

2. Como se tam manifestado o poder desta manifestacio esponti-
nea durante periodos de repressio politica?

3. Como e quando aparecem os inimigos do carnaval?
4. Como o autor analisa a intekferincia dos inimigos do carna-

val no caso do:
a. corso
b. Teatro Municipal
c. desenvolvimento da indastria fonogrifica no Brasil.

5. 0 que aconteceu CO m os compositores das musicas de carna-
val.

6. 0 que aconteceu com o enfraquecimento da cancio carnavales-
ca?

7. 0 que significa a coincidincia do desaparecimento dos compo-
sitores tradicionais de milsicas carnavalescas com o apogeu
das escolas de samba?

8. Como o autor compara a escola de samba com manifestac6es po-
pulaces de outros paises?

B. Conversacao

1. Qual a sua opiniio sobre as seguintes afirmacOes do autor:
a. "Quem nio conhece o carnaval nio conhece o Brasil
b. "quoin nio gosta de carnaval nio gosta da alma brasi-

leira"
2. Pela leitura do texto, como voce entende que a "cultura bra-

sileira a muito musical?
3. 0 que a cultura?
4. 0 que a cultura popular? De exemplos.
5. 0 que a cultura erudita? Di exemplos.
6. A cultura popular tradicional esti desaparecendo ou se enfra-

quecendo?
a. em que tipo de sociedades e paises?
b. quais sao as causas deste fenomeno?

7. E importante preserver a manifestacio cultural popular? 0 que
ela sislifica para o ser human?

8. Faca uma anilise de uma producio cultural popular que voce
conheca.

EXERCICIO ESCRITO

Faca um ensaio sobre um dos t6picos discutidos em BATE-PAPO.
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REVISKO GRAMATICAL 190

Usos de tudo e todo

1. Tudo, "everything" se refere a alguma coisa indeterminada e nunca
seguido de substantivo. E, portant°, uma forma invariavel.

Tudo nesta casa parece muito limpo.

Quando tudo vem Le-quid° de que o artigo o pode vir ou nio entre as
duas palavras. No portuques falado a mais comum nio usar o artigo.

Tudo (0) qua ale disse I verdade.

2. Todo, toda, todos, todas, podem vir seguidos de substantivo ou nao.
0 significado destas palavras muda conforms sejam ou nio seguidas de
artigo:

a. Todo, toda significam "every" ou "entirely".
Toda casa tem portal e janelas.
Todo macaco goats de banana.
Eu vi os quadros a gostei de todos.

Ela estava toda vestida de branco.

b. Todo o, toda a significam "the whole", "the
Toda a cidade estava am festa, ou, A cidade toda
Todo o piano era muito bom, ou, 0 piano todo era

c. Todos os, todas as significam "all of the".
Ele comprou todos 08 livros de que precisava.
Maria expressa todas as ideias.com clareza.

Note: Com os nomes que determinam tempo como dia, semana, mis, ano,
tarc'e, noite, etc. pode -se usar todos os ou todo para significar
"every".

Eles vem aqui todos 08 anoa. Eles vem aqui todo ano.

Eu trabalho todos os dies. Eu trabalho todo dia.

entire".
estava em festa.
muito born.

As expresso-es toda hora, todo minuto querem dizer "all the time".

A namorada do Jose telefona para ele a toda hora.
Todo minuto ele entra em minha sala para dizer alguma coisa.

Exercicio 1.
Preencha os espacos em branco com tudo ou corn uma das formas de todo.

1.

2. 115s conhecemos

3. Os criticos disseram que

ser human i basicamente bom.

que se podia conhecer.

obra daquele pintor a muito boa.

4. Igua de mar e salgada.

5. 0 ciu estava azul quando acordamos.

6. Ele passa tardes sentado num Banco de jardim.

7.

8.

histgria tem um protagonista.

atores tem a vida agitada.

9. Escrevi uma carts para amigos de infincia.
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Exercicio 2.
Preencha os espacos_em branco com Ludo ou uma das formas de todo. Preste
atencio ao uso ou nao uso do artigo definido.

1. criangas astio no anibus.

2. Nem hist5ria tem um final feliz.

3. qua vi era muito interessante.

4. Nos visitamos museu antes de ale ser fechado.

5. Voce acha que cidade grande e boa para se morar?

6. Ele deixou na sala de janti.r.

7. Ji terminal exames.

8. praia de Ipanema estava cheia de turistas.

9. pals tem uma capital.

10. Finalmente ales resolveram problemas.

11. Eles pensam que sabem

12. que a D. Beatriz faz a bem feito.

13. NU descansamos dia de ontem.

14. Por favor mande polo correio.

15. astradas astavam vazias.

16. Voce perturba seu amigo minuto.

17. ova e redondo.

18. Os alunos compreenderam

19. foi muito bem programado.

20. Eles vio para a fazenda ftm de semana.

21. Ni5s compramos que precisivamos.

22. Ele concordou com que propusemos.

janelas.23. Por favor abra

24. Ele gosta de

25.

carro que vi.

estava decorada.

26. Aqueles rapazes ficam vendo televisio noite.
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Exercicio 3.

Complete os minidialogos com Ludo ou com uma das formes de todo.

1. -- Ouvi dizer que festa na case do Luis e muito animada.

Bem, a de ontem foi uma anmagio a noite

2. -- Voces conheceram America do Sul?

Nio. Nos so estivemos no Brasil mas viajamos por pais.

3. -- Voce sabe que area verde desta cidade e protegida pelo governo?

Isto e muito bom. Em geral areas verdes de cidades grandes sio.ipeagadas.

4. Voce ja encontrou estrada que precisa para chegar at o acampamento?

Nio, mas hoje mesmo vou verificar mapas que tenho.

5. -- Helena deve ter achado que precisava pois comprou muita coisa.

Ela comprou quase a loja
-

mas Imo encontrou

6. -- cidade de Brasilia e muito moderaa.

que queria.

-- Has nem assim evitaram problemas de uma cidade para o tamanho dela.

7.

Mas nem

aeroporto deveria obedecer regulamentos de vac).

tem o equipamento-neeetserio para que se pede.

8. -- 0 Alfredo trabalha dia?

Bem, ele vem ao trabalho

9. A cidade

digs, semanas, mas ele

tarde ele sai para ver amigos que trabalham por perto.

esteve muito agitada com o comicio de politicos.

NOs conseguimos entrevistar para o jornal da universidade.

10. Teresa estava satisfeita quando acabou provas.

Ela leu que pSde e sabia Mas nem que

reluz (shine) e ouro.
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Usos de ?OR '3 77 4 7.4

A preposigio PARA indica, basicamente, o ponto final de uma direcio

r.c tempo e no espago.

Para,

A preposicio POE indica, basicamente,
?ago.

Compare:
Para

por

algum ponto no tempo e no es-

Eu fui para a ciclacle.
I went tA, the city

Ele caminhou rara o rio.
He walked to (J.A77warc:: the river

'slarcamos a reuniao para as sete.
7e sat the meeting seven.

Usos P.4RA:

1. direcio, destino.

0 Joao vai para o Chile amanhi.
0 carregador levou as malas para o quarto.
0 carteiro entregou o telegramayara mim.
A reuniao foi marcada pa.ra a proxima sem:na.

2. Objk.ativo, finalidade.

Por

Eu fui pela ciede.
I went through the city

Ele aaminhou peLo rio.
He walked along tile river

A reuniao sera al peZas sete.
The meeting will be around seven.

Ele yam aqui.panz descansar.
Esta gaveta e pa:la as suas roupas.
Ja preparamos tudo para a chegada deles.
Esta garrafa de vinho e para celebrar seu aniversirio.

Quando seguido de verbo no infinito, este verbo oode vir subentendido:

Jorge esta estudando para (ser) medico.
Nos economizamos para (comprar) uma casa nova.

Comperlr7ao.

Esta cidade e muito pequena tiara tantos habitantes.
Esti muito quente .1cra esta epoca do ano.

Para a altura dela ela esta muito gorda.
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Expressoes corn parc:

2ra ser.pre forever'

Ele vai se lembrar para sempre deste filme.
de para cc: 'since then'; 'back and forth'

Nunca o vimos de li Para ca. 0 homem nio parava de andar de li para ca.
,a para .13 :anzas 'very late'

Ele chegou em casa babado la para as tantas da noite.
para ;a.

,

for now'
Este trabalho a para ji.

para 'face; look towards'; 'to have the ability for'
A casa dotes di para o mar. Ele di para

.337.-7r para + infinity 'to be about to'

Vamos embora porque esti para chover.

Obs.: No portugues falado no Brasil para pode ser pronunciado como
p'ra. Quando sequida de artigo masculino pode tomar a forma
de p'ro, pros. Na linguagem escrita estas futImas reduzidas so
anarecem quando representam a lingua falada como, por exemplo,
em um dialog° ou em carta informal.

Estas notes sio p'ra voce.
Eles =damn muito dinheiro p'ro orfanato.
Ele a bom pros amigos dele.

Usos de POR:

4. posicio (apravis de).

Fomos do Rio a Lrasilia passando por Belo Horizonte.
Venha peLo caminho que eu ensinei a voce.
Eles passearam peZas vizinhangas da universidade.

. motivo , razio (nor causa de, cm Zu<ar

Desculpe :7or chegar tio tarde.
Ele esti trabalhando or nos porque estamos doentes.
Nos sentimos muito por voce.

6. troca.

Comprei tudo isto por muito pouco porque estava em liquidacEo.
Nao deram muito pela casa do Luis.
Obrigado por tudo que vocas fizeram.

7. por meio de.

Mandei todos os livros pelo meu amigo.
Nos sempre conversamos peZo telefone.
Sei tudo peZa expressao no rosto dele.

8. duracio de tempo.

FLcaremos aqui por duas semanas.
.Votes vao viajar por muito tempo?
Vou trabalhar peZo tempo que the prometi.
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9. zent:_do de per

195

Conseguimos um desconco de 25 cento nas passagens de aviio.
A velocidade maxima a de 80 km. or hora.

Ele cobrou Cr$ 100.00 a mais ?eZa camisa.

10. No sentido de C.T.

Ele me tomou pflr um idiota. (He took me for (as) an idiot.)
Voce passa por inteligente. (You pass for 'as) an intelligent person).
?or mim nao saimos daqui. (As for me, we don't get out of here.)

11. Introduz o agente da voz passiva.

F.stacartafoi escrita :,eta minha irmi.
C pedido foi feito por todos nos.

Express-6es com por:

;or agora (for now)
Por agora Voces nao precisam se preocupar com isto.

por enquanto (for the time being)
Por enquanto nao sabemos o que devemos faze.

por acaso, por casualidade (by chance)
Encontramos nossos primos por acaso.

por cart° (certainly, of course)
Por certo voces nao sabem como cftegar na universi4ade.

;or fim (finally)
Por fim resolvemos sair para dar um passeio.

por pouco (almost)

Por pouco pardemos nosso vao.
;or volta de (around)

Encontraremos vocis por volta de oito horas.
por :11timo (last)

Quem sair por illtimo.apague as luzes.

per conseguinte, por consequencia (consequently)
Por conseguinte precisamos contratar mais empregados.

por nada (you're welcome)
Por nada, mau amigo.

por mais que (no matter how much).
Por mais que ele estude nao consegue tirar boas notas.

peic Hens (at least)
Voce pelo menos sabe filar a lingua dPste pais.

(therefore)

Portanto, arrume as suas malas e desapareca.
r + infinito (to end up ...ing)
No's acabamos por aceitar o candidaco.

BEST COPY AVAILABLE
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Exerciclo

Traduza as frases abalxo usando as orenosicaes or ou para ou exoressOes

formadas com elas.

1. He is studying to be a priest.

Z. Don't go there for the time being.

3 ?ass by my house tomorrow.

No matter how much he works, he will sever be rich.

3. Can you come here around 8:00 o'clock?

6. I feel sorry fo- you.

She is a..ont co cry.

8. They ended up understanding the lesson.

9. I almost missed the bus.

.,..a.M.1111,...-I.

=1CLIIIM

ftu.satmlo,

10. They will live in Sio Paulo for two years.

11. Ra 3ave a car to his son.

12. As for me, you should go now.

12. The dress was made by Teresa.

MIIII

111.

Its too ..ate for us to go out.

13. He works for pleasure.

Exercicio II.

11,
=MIIi0.

Preencha os esmagos em branco com as oreoosicoes 7or ou ;arc. Escreva
oarenteses ( ) o numero da reqra corresoonden-.1 ao uso da oreoosicao.

. Voce sab

2. Agradeco-lhe

3. Fernando perdeu a corrida

( ) quantos meses ficaremos aqui?

( ) visita que voce me fez.

( ) um minutu.

Escou pronto ( ) sair de ferias.

3. 0s mudos falam ( ) sina.s.

6. A encrevista ficari ( ) o mis que vem.
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Eu enho aqui amanhi ( ) manhi.

3. Esperamos o _:ern ) virias horas.

9. Nio a ficil ( ) ele traba1har todas as noir.es.

10. Passei ( ) Sat Juan quando estive em Porto Rico.

I:. Hoje ele precisa ir ( ) Ca3a mais cedo.

.2. Est: companhia faz comidas ( ) fiestas.

13. Quantos quilametros este carro faz ( ) galio de gasolina?

14. Caminhamos ( ) avenida at chegarmos ao centro da cidade.

13. Voce pode passar ( ) meu escritOrio amanhi?

16. Recebi todos os pacotes ( ) via aerea.

17. Recebemos um desconto de 40 ( ) canto nesta mercadoria.

18. 0 estado do Amazonas teal poucos habitantes ( ) uma area tin grande.

19. Os convidados chegario ( ) jantar dentro de poucos minutos.

20. Sinto muito ( ) qua aconteceu cam os seus colegas.

21. Ouvimos a noticia ( ) radio.

22. Os senhores queram ir ( ) a outra sala agora?

23. NOs estivemos fora da cidade ( ) varios dias.

44. Trabalhei ( ) Jose porque ele estava doente e nio podia trPbalhar.

25. ( ) quem sio estes jornais?

26. Eles nio nos ajudaram

27. Os alunos tem respeito

48. NOs vamos ao concerto

29. 21.2 passou

( ) falta de coleguismo.

( ) professores deles.

( ) consideracio aos masicos.

( ) born aluno at qua fez o primeiro exame e tirou ma

30. Nos passamos ( ) nossos amigos quando lamos ( ) a praia.

31, izce edifIcio foi construido ( ) uma equipe de bons engenheiros.

32. Os apaixonados dizem que 710 amar ( ) toon a .ida.
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Exercicio 3.

Complete os espacos em branco com as preposicoes ou

Quanto aoce pagou este Livro?

198

Paguei CrS 70,00 mas tive um desconto de 10 cento. mim

foi muito bom porque nio tenho dinheiro nada. Ele chegou hoje

correio.

Veio via airea?

Nio, vein via maritima e isto demorou muito

chegar. Esperei um mis.

Bem, transporte mazitimo acho que nio foi muito tempo.

quando i este trabalho

depois de amanhi e

nele. Mas esto: desistir de tudo.

o carso de filosofia?

conseguinte preciso me concentrar

que me disseram, estecurso a muito dificil.

mim e. mais que eu estude nio consigo compreender tudo. Eu ji estou

perder a paciencia.

-- Passe minha casa amanhi que eu you dar umas explicaciies

Ok, eu apareco Ia yolta das 8.00 hs. Muito obrigado

interesse em dar uma ajuda mim.

-- nada. Amigo ; estas horas. Tchau!

3. -- 0 medico me disse

zer isto

vocg.

ton.ar um comprimido Nora. Devo fa-

minha saade e mio ter mais Bores nas costes.

-- Este tratamento vai ser muito tempo?

jeito parece que vai ser virios dies porque ele me disse

ter calma.

uma pessoa como voce isto nao vai ser muito ficil.
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LE ITURA SUPLEMENTAR

Carnaval

199

0 carnaval e uma festa mOvel, variando de acordo com o
calendirio litergico cristio. No Brasil, tem lugar no siba-
do, domingo, segunda e terra -feira (terga-feira gorda ou mardi
gras), que precedem ao inicio da quaresma na auarta -feira de

5 cinzas. Sendo a quaresma um periodo de penitencia e prepara-
gao para a Semana Santa e o domingo dkJ Piscoa, o carnaval ce-
lebra a despedida da vinda mundana com grandee festividades.

0 carnaval e a maior manifestacio popular brasileira e
a de muior relevincia porque abrange todo o pals e nio avenas

10 algumas regiclies comp acontece com muitas outras celebragoes
folcloricas ou populares. Nas vandes e pequenas cidades, em
qualquer parte do pals, o povo canta e danga numa espontinea
identificagio de sentimentos repetindo um ritual que ja se tor-
nou parte da cultura brasileira. Sem avida o carnaval reore-

15 senta um importante fator de unidade nacional pelo fato de,
em um dado momentotcongregar toda a nacio dentro de uma mesma
ideologia de manifestagio popular e forma da celebrasio. Co-
mo o carnaval acontece durante o mis de fevereiro, ja no ini-
cio do ano comecam a aparecer as musicar carnavalescas. A me-

20 dida em que se aproxima a epoca do grande dia, as emissoras de
radio incrementam os programas corm estas cancOes, despertandc
no povo o aspirito da festividade, adormecido desde a quartz.-
feira de cinzas do ano anterior. Como a finix renascida, ele
volta em todo o seu vigor ao ritmo do samba, da marchinha e da

25 batucada, nas fantasias ricas e coloridas, nos blocos e cordOes
dos sambistas, nas serpentinas e confetes. Nas semanas que
precedem o carnaval sio conuns os chamados gritos de carnavaZ,
bailes pre-carnavalescos cuja funcio e arregimentar o povo para
a grande festa, preparando-o psicologicamente, animando as pee-

30 soar a se aliarem a folia, assim criando a atmosfera propria da
ocasiio.

Tomando conta do pals, o carnaval deixa de ser apenas uma
festa de salio onde o ingresso a restrito a quern pode custear
despesas, que variam conforme a sofisticacio do baile, para sair

35 pelas rti,s e cumprir a sua verdadeira fungi° de ritual popular.
0 Rio de Janeiro tem um dos mais famosos carnavais de rua do Bra-
sil devido a presenga do grande numero das escolas de samba e da
alta qualidade de suss aeresentagSes. Depois de meses de prepa-
ragio, ensaios e confeccao de fantasias, ester gigantescos grupos

40 de sambistas, muitos contando com mais de mil figurantes, descem
dos morros e das favelas como borboletas brilhantes arrancadas
de um obscuro casulo, transformando as ruas num mundo de sonhos,
cores e magic. Recenterente o govern() do Rio de Janeiro construiu
um lugar especial para o desfile das escolas de samba, o samb6dro-

45 mo, para assim evitar os altos custos da construcio anual das ar-
quibancadas e demais aparatos para o desfile no centro da cidade.
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0 carnaval de rua de Salvador, Bahia, tambin a muito fa-
moso pelo seu trio-erdtrico, um acompanhamento que levy a mu-
sica pelas ruas atrav'es de possantes alto-falantes e em volta
do qual o povo danca e canta. 0 do Recife tem a particularida-

5 de do frevo, Alma danca regional. Embora haja alguns costumes
regionais na celebracio do carnaval, o padrio nacional a dis-
tintamente o mesmo tirincipalmente devido a mfisica. Dentre as
muitos cang5es que a cada ano aparecem, sempre algumas poucas
sao aceitas pelo povo e se tornam classicas e imortalizadas pe-

10 la preferincia popular. Cada ano elas voltam, pouco importance
do sua idade, lado a lado com as campeia do ano.

Como todo rito, o carnaval tambim esti cheio de simbolos
e mensagens do subconsciente que moldam o comportamento human
sob determinadas circunstincias. No carnaval, a mensagem e a

15 da liberdade, da expressio individual e d.) repadio a todas as
todas as regras, do triunfo da fantasia sobre a realidade.
Durante quatro dias, do norte ao sul do Brasil, o povo brinca
e esquece suss migoas, se transforma em muitos sere encanta-
dos, canta e vive um sonho que para muitos a maior que a prOpria

20 vida.

,gg
g g

Termos de carnaval

escola de samba. A palavra escola, aqui, tem o sentido de um grovo de pessoan,
ngo o de um lugar onde se ensina samba.

batucada. Ritmo de miisica carnavalesca sem letra e com pouca variagio ritmica.
A batucada e usada principalmente peloe passistas, dangarincs que exibem
os mais variado$ passos da danga,

bloc'', Grupo de pessoas que usam a mesma fantasia, Geralmente este grupo dan-
5a junto a noite toda.

cora°. Grupo de pessoas que se dio as mios fazendo uma longa_corrente, ora
em circulo, ora em fila comp uma serpente cortando o salan,

brincar carnaval ou puLar carnaval. Termos usados para dancar no carnaval, o
que nio e uma danga mas sim uma diversau onde.todos brincam e pulam.

serpenti.nat coiled paper streamer.
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0 Carnaval a eterno

Vocabulario

aliar-se a (v.) to associate, ally, unite, join
alma (s.f.) soul
apogeu (s.m.) climax, prime
aposentadoria (s.f.) retirement
atiugir (v.) to reach, to attain, to achieve
atrair (v.) to attract
bails (s.m.) ball, dance
clareza (s.f.) clarity
cobiga (s.f.) greed
comportamento (s.m.) behaviour
consagrar (v.) to make famous, to consecrate
consagragio
convite (s.m.) invitation
decretar (v.) to decree, to
desfile,(s.m.) parade
desgraga (s.f.) misfortune
desistir de (v.) to give up
deter (v.) to detain withhold, hold back
ditadura (s.f.) dictatorship
divulgagio (s.f.)
empresa (s.f.) firm, company, enterprise
endinheirado (aaj.) wealthy, rich
enfileirar (v.) to line up
enfraquecimento (s.m.) weakening
enterrar (v.) to bury
enxergar (v.) to see, to distinguish
escassez (s.f.) scarcity, shortage
fatia (s.f.) slice
freguesia (s.f.) customers (collectively), clientele
golpe (s.m.) coup, hit
gravadora (s.f.)
impor (v.) impose
inimigo (s.m.) enemy
negar-se a (v.) to refuse to
promover (v.) to promote
ritmo (s.m.) rithm
sobreviver (v.) survive
tedio,(s.m.) boredom, tedium
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4.

ENTREVISTA

E 0 SONHO ACABOU

"A gente trabaiha o ano todo pra
tudo se acabar na quarta-feira ..."

202'

"A quarta-feira de cinzas restabelece o equilibria de
sempre", disse Denise Gimenez Ramos, paulista, psicOloga, pro -

5 fessora da Pontificia Universidade CatOlica de Sio Paulo i re-
porter Flivia Amaral Rezende. Com ela concordam psicalogos a-
mericans, para os quais o carnaval seria uma forma de equili-

bria para a sociedade.

Hi quern procure as origens do carnaval nas saturnalias,

10 festas nas quais os romans celebravam a volta da primavera. Ji
no cristianismo o carnaval passou a ser o period() imediatamen-
te anterior i quaresma, tempo de penitencia. Tres Bias antes
do inicio da quaresma, valia tudo: dangava-se, cantava-se, be-

bia-se. Mas na quarta-feira de cinzas pedia-se perdio pelos

15 excessos cometidos. E comegava tudo de novo.

VISA0 -- 0 que e o carnavaZ?

Ramos -- Hi virios aspectos a considerar. 0 carnaval e multifa-
cetado. Uma das coisas interessantes e a inversio de valo-

res. Por exempla: o reprimido assume o papal de repressor.

20 0 subalterno assume o papal de, dominador. 0 empregado se
fantasia de rei. A empregadinha vira rainha. E hi gente
que se prepara o ano inteiro para usar uma fantasia luxuo-::-

sissima. Que tenha muito brilho. Alias, brilho, plumas e
inclusive o tamanho sio fundamentais. 0 ideal é uma fanta-

25 sia que ocupe muito espaco. Dessa forma, pessoas que, soci-
almente, nunca poderiam ganhar projegio assumern um papal:

sio colocadas no alto de um carro alegOrico, por exempla, a

toda a populagio se volta para ve-las. Hi tambem outro-as,-

pecto: a perda da hierarquia. Um grande costureiro como Clo-

30 dovil desfila na avenida ao lado de um modesto servente. Um
artista famoso fica lado a lado de um simples faxineiro. To-

dos pertencem a mesma escola e estio dangando e desfilando

juntas. Ate o use da fantasia contribui para a quebra da hi-

erarquia: esti todo mundo fantasiado e ninguim sabe quem e

35 o pobre, quern e o rico. As vezes o rico se fantasia de po-
bre, o pobre de rico.

VIsA0 PsicoZogicamente, o que g a fantasia?

Denise -- S alga muito profundo. Falta um estudo bem feito sobre
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guim sabe se sio mesmo homossexuais ou se apenas homens ves-
tidos de mulher. Mesmo o homossexual, quando se veste de
mulher, esti expondo o seu lado feminino e isso e muito im-
portante para o seu equilibrio.

5 VISAO E por que a muZher nao vai procurar, no carnavaZ, o
mistirio masculino?

Denise -- Porque nio hi misterio. Hi mistirio masculino? 0 la-
do masculino 5 o dominante, e o aceitivel, 5 o bonito em nos-
sa sociedade, e o valor maior. Entio nio hi necessidade.. No

10 cotidiano a mulher ji imita o homem. Ela esti constantemente
valorizando o que existe de homem dentro dela, ate supervalo-
rizando. Ela usa calgas compridas no seu cotidiano. Ela
trabaiha, se suctenta, alma. Entio ela procura outras fanta-
sias: de cigana, de baiana, de odalisca, de prostituta.

lc VISAO -- Esse ritual de deerecalque, de botar pra fora, i impor-
tant., do ponto de vista psicolagico?

Denise -- De certa forma, aim. Tudo aquilo que a proibido fora
do carnaval passa, entio, a ser permitido. 0 sentimento de
culpa se' chega na quarta-feira de cinzas. E quando as pes-

20 soas vao a igreja e restabelecem o equilibrio de sempre. Nos
grandes centros, a partir do meio-dia de quarta-feira de cin-
zas ji esti todo mundo engravatado de novo.

VISAO -- Com ou sem sentimento de culpa?

Denise -- Eu sinto uma certa depressio nas pessoas quando termina
25 o carnaval. E como cair na realidade. "E agora, o que eu fa-

go?" Um individuo que nunca sambou cai na folia e acaba des-
cobrindo em si um aspect() do qual nio suspeitava. De repente
ele fala bobagens, canta uma mulher que nunca teria tido cora-
gem de cantar, bebe, se requebra no samba. Ou, no caso de uma

30 mulher, ela se expae como nunca teria feito em condigaes nor-
mais. E dai? Como fica a pr6pria imagem? Entio a pessoa se
olha e sente uma anglistia profunda. VG a disparidade, reconhe-
ce-se como dugs em um s8? Hi, por outro lado, uma certa pe-
na por nao ser sempre a pessoa liberada que surgiu no carna-

35 val. 0 carnaval representa a nossa disscciagio. Como viver
as minhas fantasias no cotidiano? Como viver meu feminino?
0 meu lado de prostituta? 0 meu lado de liberada sexual? En-
tio fica muito evidente a dissociagio e e deprimente observar
isso. Passou o bloco, voce entra nele, danga com ele. 0 blo-

40 co foi embora, voce fica sozinha com voce mesma. 0 que fago?
Vou correndo atris do bloco para entrar de novo naquele ritmo,
para nio deparar com aquilo que eu na realidade sou?

VISAO E as consequincias disso nao ado prejudiciais?

Denise -- Depende muito do grau de consciencia da pessoa. Hi in-
45 dividuos que vivem o carnaval e integram na sua personalidade

aquilo que e vivido no carnaval. Outros, nio. E al entra a
repressio catolica. No catolicismo a quarta-feira de cinzas
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a fantasia. E preciso considerar virias coisas. Sobre uma
delas eu ji falei: 5 a quebra da hierarquia. 0 pobre vira
rico, o rico vira nobre. 0 rico se fantasia de duque nio
sei das quantas e passa a ser admirado nao mais por ser ri-

5 co, mas por ser nobre. Tadas as fantasias sio simbolicas.
As das escolas de samba tambem. No ano passado eu estudei
um pouco a simbologia da Beija-flor, que era a serpente en-
cantada. E havia uma serie de conteidos mitologicos muito
interessantes. 0 rei e a rainha das aquas encantadas, por

10 exemplo. Ou as peRsoas que estavem fantasiadas de pissaros.
0 pissaro e um elemento espiritual. 0 pissaro de fogo, por
exemplo, que liga o ser humano ao animal voador. 0 proces-
so da simbologia puramente inconsciente. Nio e preciso
cansciencia para viver o simbolo, mas a identificacio do

15 simbolo atraves da fantasia e fortissima. Os temas das es-
colas de samba sao todos antiquIssimos e buscados das pro-
fundezas do inconsciente. 0 simbolo perdido e resgatado e
vem a consciencia atravis da cangio, da danga, das cores,
dos jogos de fuzes. Esta e a forma de ligagio do povo com

20 o seu inconsciente, com a tradigio, com as raizes. De re-
pente e o Indio que vem a tona na fantasia. Ou o negro la
da Africa. Nio negro escravo, mas o negro africano, liber-
to e feliz. S o resgate dos valores afr*canos, feito pelo
negro brasileiro, e considero isso muito importante. S um

25 resgate, tambem, da aristocracia dos tempos antigos, que vol-
ts nas fantasias.

30

35

40

45

VISX0 Por que essa voZta?

Denise -- Porque tudo isso foi muito reprimido na cultura. Aqui-
lo ..zue foi reprimido ou marginalizado reaparece no carnaval.
Veja o problems do sexo. A sexualidade vem a tona no carna-
val com intensidade incrIvel. 0 corpo e profundamente repri-
mido e entio ele e desnudado no carnaval e a nudez glorifica-
da. Tudo que e dissociado aparece intensamente no carnaval.
Veja como e interessante: o lado feminino e uma das coisas
mais reprimidas em nossa cultura. Hi toda uma marginaliza-
gio da muiher na sociedade moderna. Entio o que se ve? Mui-
tos homens vestidos de muiher. Certa vez, vi virios homens
representando mulheres menstruadas, brincando com Modess na
rua. 0 misterio da menstruagio de repente vem a tona e e fei-
to ate de forma caricata. Mas e o jeito do homem lidar com
o misterio feminino. Tambim por causa do misterio da gravi-
dez, virios homens se fantasiam de mulher grivida. E o jei-
to que o homem encontra de participar do misterio da muiher,
que ele nio entende. Esti tudo muito associado. Tudo aqui-
lo que tem um lado misterioso acaba aparecendo no carnaval.

VISAO -- Os machjes tambjm se fantasiam de muiher?

Denise -- Nio gosto de generalizar, mas penso que quanto mais ma-
cho maior a tendencia ou a necessidade de se vestir de muiher.
Ja os homessexuais sobre os quais ainda hi forte repres-

50 sio aproveitam o carnaval para se expor. Fantasiados, nin-
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representa a absolvigio de todos os pecados e a reintegracao
naquilo que voce era ant._ do carnaval. Mas se voce se li-
bertou antes do carnaval, tem consciincia disso e comegar a
usar isso como informagio no seu cotidiano, e *.:entar viver

5 um pouco o carnaval no seu dia-a-dia, ai acho que existe uma
profunda transformagio no seu eu. E acho que se muita gente
finesse isso ate o carnaval poderia mudar. No entanto, com
a instituigio da quarta-feira de cinzas o carnaval serve ape-
nas comp explosao momentinea: uma vilvula de escape, apenas.

10 Nio chega a haver nem integragio, nem conscientizagio. Para
mim a guarta-feira de cinzas deveria servir como momento de
reflexao e nao de repressio.

VISAO -- De Ludo isso se entende, entao, que o carnaval serve pa-
ra as pessoas se conhecerem?

15 Denise Acho que sim. Se a pessoa vive uma experiencia que nun-
ca viveu e depois integra isso no seu dia-a-dia entao a uma
grande vivencia. Porque o carnaval resgata o corpo, a sexu-
alidade e tenta resgatar a alegria, o que nem sempre e possi-
vel, porque a alegria carnavalesca e mais uma euforia artifi-

20 cial.

VIM) -- Tadao as pessoas precisam do carnaval para se Zibertari

Denise -- Algumas pessoas nao precisam do carnaval porque alas
tem no seu cotidiano uma consciencia ji grande. Se voce nao
e uma pessoa reprimida, se voce vive a sua sexualidade de

25 forma harmoniosa no seu cotidiano, se voce consegue um certo
tipo de equillbrio, entao voce vai brincar em um baile de car-
naval sem o exagero de outras pessoas. Por que, por exemplo,
tentar transar com alguim dentro de um baile de carnaval se
a sua sexualidade harmoniosa nao o instiga a isso? Eu sinto

30 que um individuo muito reprimido a aquele que precisa at de
drogas para se liberar, para se soltar. De drogas, de ilcool,
de Tanga- perfume, Tudo isso como forma de quebrar sua prOoria
censura interna. Outros nao, ja sio mais soltos. Isso nao
significa que uma pessoa equilibrada nao goste de carnaval.

35 SO que ela brincar de outra forma. E poderi ser muito agra-
davel. Para participar do carnaval nao e preciso it at o
exagero artificial que a maioria das pessoas procura. Um ou-
tro lado do carnaval pode ser a participagao nao hierirqui-
ca com a comunidade, alegre, desinibida e realizada de uma

40 forma consciente.
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Retrato

Eu nao tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tao vazios,
nem o libio amargo.

Eu nao tinha estas mios sem forga,
tao Earadas e frias e mortas;
eu nao tinha este coragio
que nem se mostra.

Eu nao dei por esta mudan2a,
tao simples, tao certa, tao ficil:
- Em que espelho ficou perdida
a minha face?
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EXERCfC."0 ORAL

A. Perguntas

1. Qual seria a possivel origem do carnaval?
2. Segundo Denise Ramos, o carnaval e multifacetado. 0 que ela

quer dizer com aspectos do carnaval como os da:
a. inversio de valores
b. fantasia idela
c. perda da hierarquia

3. Psicologicamente, a fantasia representa nio si5a perda hierir-
quica como a incorporagio de muitos simbolos. Explique esta
simbologia e de os exemplcs citados.

4. Por que a fantasia traz i tons o que é reprimido pela socieda-
de? Que exemplos a entrevistada analisa?

5. Por que muitos homens se vestem de mulher, enquanto que as mu-
iheres nio se vestem de homem?

6. Qual e a importincia desse ritual de desrecalque?
7. Explique como a entrevistada analisa os possiveis sentimentos

das pessoas apos o carnaval, em termos de:
a. depressao
b. compreensio da propria imagem
c, dissociagio da pessoa
d. solidao

8. 0 carnaval pode ou nio prejudicar a pessoa, dependendo do grau
de conscifincia dela. Explique.

9. Qual e a fungi° da Quarta-feira de Cinzas?
10. 0 que significa o carnaval para quem:

a. nio a reprimido? Como a essa pessoa? 0 que faz ela no
carnaval?

b. é reprimido? Como ele se comporta no carnaval?
11. 0 que quer dizer participagio nio hier5rquica no carnaval?

B. Conversagio

1. Na sua opiniio, o que representa o carnaval?
2. Voce acha que as pessoas precisam de um desrecalque para as pres-

soes do cotidiano? Por que?
3. As vilvulas de escape normalmente usadas sgo:

a. sadias. Quais sio elan?
b. nio aceitas pela sociedade. Quais sio eras?

4. Quais as razOes para o uso de droga e glcool entre os adolescen-
tes?

5. Este problema a pior para eles do que para os adultos?
6. 0 que se pode fazer para controlar o uso de drogas e glcool?
7. Voce g a favor de leis que controlem este uso? Sob que circuns-

tincias?

EXERCfCIO ESCRITO

Escreva um ensaio sobre: "0 carnaval como ritual popular"
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REVISAO GRAMATICAL

Usos de muito

208

Muito pode ter a fungi° de adjetivo ou de adverbio:

a) Como adjetivo, muito corlzorda com o substantivo em ginero e nimero:

Eu vi muitas casas bonitas.
Ele precisa de muita ajuda.

b) Como adverbio, muito nio tem variac6es de forma:

As casas que eu vi eram muito bonitas.
Ele precisa muito de ajuda.

Exercicio.
';,14::Preencha os espacos em branco com muito adjetivo ou adverbio,

forme o modelo abaixo. Em seguida, indique no parinteses.a sua
categoria gramatical. Ex.:

Quero muito (adv.) que voce venha aqui.

Wis visitamos muito4 (adj.) parses.

1. ) pessoas simpaticas estiveram aqui.

As pessoas que estiveram aqui eram ) simpaticas.

2. Gostamos ) de viajar.

Gostamos de ) viagens.

3. 0 nordeste do Brasil precisa ) de chuva.

0 nordeste do Brasil precisa de ) chuva.

4. g preciso que haja ) comunicacao entrt.

5. As relaccies humanas sio ) complicadaz.

6. Os estudantes ficaram ) felizes.

7. Wis compramos
) tomate.

8. A Laura trouxe
) laranjas da fazenda.

9. Os dialogos deste conto sao
) interessantes.

10. ) dos rapazes que foram a guerra eram ) jovens

11. Wis pensamus
( ) em vocas.

12. Os mUsicos ficaram
( ) cansados depois do concerto.

13. Os prefessores diaseram a ( ) de nos que o trabalho estava bom.
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14. Ficamos reaimente
) satisfaitos ccm as suas

15. As informacOes recebidas foram ( ) detalhadas.

16. As instruc6es ficaram ( ) boas, como voce disse.

17. Recebemos ( ) das cartas que voc'es nos ascreveram.

18. A recepcio foi preparada com ) cuidado.

19. C presidente da companhia foi
) elog;:ado pelos funcionirios.

20. troas fizeram ) por nos e por isso ficamos

) agradecidos.

21. As criancas ficaram ) alegres quando comecou a nevar.

22. As vcas de teatro deste verso nao foram ) boas.
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Comparativo a Superlativo

1. 0 comparativo se forma cam mais ou menos na primeira carte
da comparagio, sequido de do qua. Ex. :

Ela a mcei inteligente do qua o Joio.
Este pridio e mance alto do qua aquele.

2. 0 superZativo se forma cam o mais ou o menos na primeira par-
te da_comparacio, sequido da preposigio de. Note que a pre-
posigao de pode ou nao vtr sequida de artigo. Ex.:

Eta i a main inteligenteda classe.
Este pridio e ornery:#.3 alto da todos.

3. Os adjetivos abaixo tim formas prOprias de comparagio:

grand. maior
pequeno manor
born melhor
mau piorruin

Cio Paulo i maior do que o Rio de Janeiro.
Sao Paulo e a maior cidane do Brasil.

4. 0 adverbio bem toma a forma meZhor em frases commarativas. Ex.:

El. fala alemio muito him
Ele fala alemio muitm meZhor do que eu.

Nota: A expressio muito meZhor corresponde a much better.

Exeralcio:

Reescreva as frases abaixo com as formas do comparativo e do su-
perlativo usando as expressoes dadas. Ex.:

A Avenida da Liberdade i larga

eseal Rua Castro Alves.

cidade.
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1. Este jantar esti bom.

outros.

todos.

2. 0 carro da minha irmi a barato.

familia.

3. Nossa viagem deste ano foi agradivel.

ano passado.

todos.

.4. 0 rio Amazonas i grande.

rio Negro.

Brasil.

5. 0 cabelo da Laura ester curto.

Rachel.

deste

Traduza:

1. Maria is the prettiest girl in town.

2. He writes better than I.

3. This is the worst dessert I have ever eaten.

4. This wine is neither the better nor 6he worst.
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Correlativos

0 correlative estabelece uma oomparacio ao nivel de igualdade.
formado pela construcio tao quanto, tanto quanto,

canto quanta.

1. fie; i um correlativo adverbial e aparece em c=strucio com
adjetivos e advirbios.

Minha case tao grand. quanto a sua.
Ele fala tao ripido quanto voce.

2. Tavto i am correlativo adjetivo e aparece em construcio cam
nomes. Por ser adjetivo, tem formas variiveis: tanto, -a,
-os, -as.

N5s tams tonta coragem quanta vocils.
Maria visitou tantos paises quanto msu irmio.

3. ant° quanto tem a funcio de advirbio.

Josi'tzabalha tanto quanto o Pedro.
Vocii se divertiu tanto quanta os convidados.

Praencha os espacos em branco com o correlativo apropriado,

1. Aqueles mazes tratialham

2. Amanhi teremos

bem VOCi3.

licges hoje.

3. Eles sabem os amigoa dales.

4. Ncls precisamos de dinheiro voce.

5. A praia fica

Traduza:

longe as montanhas.

1. They sing as wail as their friends.

2. Mary travels as such as I.
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Exercicio 1:

Reescreva as frases abAixo cam as formas do comparativo e do su-
perlative usando as expressoes dadas.

1. Este films a ruin.

au esoerava.

qua Cu ji vi.

2. 0 Vatican a um pais paqueno.

MST:moo.

mundo.

3. Este cadairas sio confortaveis.

aquelas.

da salt.

4. Novi York i uma cidade grand..

Washin ton.

aImmiNIMws.amI!

5. A Maria a muito alaganta.

Estados Unidos.

as mnigas dela.

6. Esta regilo a rica.

mnigas dela.

a do torte.

pals.

7. Este museu a bam.

as de Chicago.

Ul
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L. Please buy the smallest toy in the store.

2. Are you more comfortable hare than at home?

3. He sleeps better in the morning.

4. Is this book better or worse than that?

5. Your project is lass interesting than mina.

6. Which is the highest. mountain in the world?

7. I bought the largest sandwich they had.

8. Hy father is a batter doctor than yours.

9. Ha speaks much better Portuguese than I.

10. This is a much more acceptable explanation.

11. The dog I saw was much larger than this.

12. This report is much better than the previous one.

13. Have you seen a smaller house than this!



215

Exercicio

Preencha os espasos em branco corn o corrslativo apropriado:

1. Os verges aqui sio quentes no Rio de Janeiro.

2. 0 President. tam razio os senadores.

3. A escolL nio precisa de dinheiro o hospital.

4. Fale quiser a depois vi ambora.

5. Ficartmos aqui horns for preciso.

6. A Rachel toca piano bem a amiga dela.

7. Telsfonei para jogadores possivel.

8. Quaro ler puder durante estes dias.

9. Eles sabem matemitica o professor.

10. Maus pais compreondem iuglis

11. Estas liqges sio ficeis as anteriores.

12. Os hymens viajam as mulheres.

Trmduza:

1. He has as many friends as we.

2. I will tell you as much as I know.

3. Do you need as many books as the students?

4. Thong me as many girls as boys in this school.

5. He reads English as well as his colleagues.

6. This beach is almost as pleasant as the ones in the south.
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MOSICA

Marcha da Quarta-Feira de Cinzas

Acabou nosso carnaval
Ninguim ouve cantar cangOes
Ninguim passa mais brincando feliz
E nos corag8es
Saudades e cinzas foi o que restou.
Pelas ruas o que se vi
E uma gents que nem se vi
Que nem se sorri, se beija e se abraca
E sai caminhando
Dancando e cantando cantigas de amor.

E no entanto a preciso cantar
Mais que nunca e preciso cantar
E preciso cantar e alegrar a cidade...

A tristeza que a gente tem
Qualquer dia vai se acabar
Todos vio sorrir, voitou a esperanga
2 o povo que danca
Contents da vida, feliz a cantar.

Pcrque sio tantas coisas azuis
Hi tio grandes promessas de luz
Tanto amor pars amar de que agente nem sabe...

Quern me dera viver pra ver
E brincar outros carnavais
Corn a beleza dos velhos carnavais
Que marchas tio lindas
E o povo cantando seu canto de paz.
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Letra: Vinicius de Moraes
Musica e voz: Carlos Lyra
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LEITURA SUPLEMENTAR

0 folclore dos nossos fantasmas

Quando voce encontrar o Bicho-Homem em alguma estrada do Bra-
sil, nao se facet de valente: corra mesmo a toda volocidade como um
bom covarde. Caso nio di tempo de correr, tente a conciliagao e

por que nio? o suborno. Veja bem as caracteristicas do Bicho:
5 um ser primitivo, atletico, de um olho 86, com dedos monstruosos e

afiadas unhas. A velha cronica popular garante que ele e capaz de
derrubar a murros uma mcntanha, beber rios e transportar florestas.
Anda por ai alucinado, tentando pegar os viajantes, os mais descui-
dados. 0 Bicho-Homem faz parte de uma imensa galeria de monstros,

10 mitos e fantasmas que povoam o pais e_que o telefone, a luz eletri-
ca, a TV. as estradas e outras inovagoes estio matando.

Quantos monstros tem o Brasil? Nio contando o material de im-
portagio, podemos garantir que sac, milhares. Monstros, assombra-
goes, sacis-pereres, lobisomens, cucas, mitos indigenas, africanos

15 e europeus que se espalham em todo o territorio criando estOrias que
mudam conforme o contador.

No comego era Tupi o primeiro deus nacional. Ele surgia im-
placevel pelo Brasil Indio, acusando a presenga de Jurapari, o de-
m8nio, o pesadelo. Pelas terras indigenas, milhares de lendas, mi-

20 tos e crendices que os europeus e negros vieram aumentar. Da Afri-
ca, surgiram os.exus, iemanjes; da Europa, as bruxas, os lobisomens,
cucas e bicho-pap8es.

Nos mitos gerais brasileiros, encontrados em todas as regiOes
vamos achar todos os tipos de personagens, desde o Currupira ou Cu-

25 rupera, anao ou Indio pequeno, com os pis voltados para tres, ca-
belos vermelhos ou cabeca raspada, at a Mie-d'Agua ou /ara, mito
recebido dos portugueses, com a forma de sereia europeia.

Pelas estradas e cidades do Brasil, o povo vai contando suas
-estorias, revelando seus medos.

30 Cuidado com Boitati, uma serpente de fogo, que mora nas aquas.
E uma cobra grande que mata os animais, comendo-lhes os olhos. Boi-
tate brilha na noite, pois absorve a luz de todos os olhos que de-
vora. Espirito de gente ruim solto pela terra, toca fogo nos campcs,
perturha muito saindo pelo espago que nem rojio ou tocha acesa.

35 0 Caboclo-d'Agua anda tambem Belo pais, principalmente pelo
rio Sio Francisco, virando embarcagoes, assombrando e matando. 2
um caboclo baixo, musculoso, cor de cobre, ripido nos movimentos e
sempre enfezado.

MITOS REGIONAIS

40 Percorrendo o Brasil em todos os pontos, vamos encontrar mitos
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que vivem apenas em algumas regiiies. A gente chega e em qualquer
conversa, noite alts, la vam as estOrias, salpicadas de pavor e
sangue.

No Rio Grande do Sul ha um personagem alegre. 0 Indio quara-
5 ni Angoera, um homenzarrao atlgtico, sisudo e calado, que era guia

dos padres nas Santas MissOes. Depois de batizado, tornou-se ale-
gre, folgazio, doido por dangas. Vive a sapatear dentro das casas,
sem ser visto. Pelos pampas e coxilhas, os vaqueiros gauchos conhe-
cem muito.Boi-Vaquim. Um boi com asas e chifres de ouro, de meter

10 medo aos campeiros: solta fogo pelos chifres e seus olhos sacs de dia-
mantes. Para lags -lo, a preciso ter muita coragem.

Por Sao Paulo e Minas vamos encontrar uma sgrie interessante
de figuras. Em Ribeirao Preto, corre a estOria do Mae-de-Ouro, um
passarinho amarelo que, quando canta, esparrama ouro ao seu redor e
paralisa as pessoas que passam perto. Em Ubatuba, Mae-de-Ouro ganha

16 outra versio: um quadrado de todas as cores que caminha de pedra em
pedra no mar e de morro em morro, na terra. Tem no centro um farol
luminoso, uma cauda terminando em ponta, brilhante como uma faixa de
luz.

20 No Amazonas, o monstro Mapinguari. Um gigante com pelos negros
no corpo, mios compridas, t.ahas em garra e fome insaciivel em sua
boca rasgada do nariz ao estamago, era corte vertical. Mapinguari
tem pis em forma de cascos e devora só cabega de homem.

No Ceari vive a Princesa de Jericoacoara, que mora numa gruta
25 cheia de riquezas. Coberta de escamas de ouro, esti transformada

em serpente, com cabegas e pis femininos. SO poderi ser desencanta-
da com sangue humano, fazendo-se uma cruz sobre seu dorso. Depois
disso, ao lado da Princesa, aparecerao tesouros e maravilhas.

No Maranhao surge Capelobo, uma anta com pelos longos e negros,
30 com a cabega terminando em focinho de porco ou cachorro. Os indi-

genas velhos geralmente transformam-se em Capelobo, que se alimenta
de cues e gatos recgm-nascidos.

Pelo Maranhao e tambgm Pars circula ainda Curacanga ou Cumacan-
ga, a sgtima filha de um casal. A cabega the sai do corpo em forma

35 de bola de fogo. Pode aparecer em circa das irvores e bater na porta
das casas.

No Pari, Cobra-Norato se encanta numa serpente. Por vezes sol-
ta a carapaga que o cobre e mete-se em festas. De madrugada volta ao
suplicio.

40 Nas -as urbanas mais desenvolvidas, a decadencia dos fantas-
mas e monstros a visivel e implacivel,

Revista QUATRO RODAS, N9 147
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E o sonho acabou

Vocabulirio

brilho (s.m.) brilliance, shine, splendor
caricato (adj.) burlesque, grotesque
censure. (s.f.) censorship

desinibido (adj.) uninhibited
desnudar (v.) undress
desrecalque (s.m.)
equilibrio (s.m.) balance
exagero (s.m.) exageration
fantasia (s.f.) costume
fantasiar (v.) to put on a costume
faxineiro (s.m.) janitor
folic (s.m.) frolic, carnival
lima° (s.f.) connection
multifacetado (adj.) multiform
nudez (s.f.) nudity
odalisca (s.f.) odalisque
pissaro (s.m.) bird
plula (s.f.) feather
peniancia (s.f.) penance
quaresma (s.f.) lent
reprimir (v.) repress
requebrar (v.) move languidly, wiggle one's hips
resgatar (v.) ransom, redeem
sambar (v.) dance the samba
tamanho (s.m.) size
transar (v.) go with someone (col.)
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Pardue da Safide

?argue da Salide (1.500.000 habitantes), e uma cidade ideal
para esportes e educagio fisica por estar localizada em zona semi-
tropical, a meia hora do mar e a 45 minutos de altas montanhas co-
bertas de neve no inverno. .Recentemente, o prefeito da cidade no-
meou uma comissao para estudar um programa para o desenvolvimento
do esporte na cidade e.em suas proximidades. 0 projeto tem em vis-
ta nao s6..oferecer aos habitantes os melhores esportes e condigOes
de educagao fisica, como atrair a_indistria turistica e prover maior
numero de empregos para a populagao local.

Como membro da comissio, voce deve apresentar suas opiniOes
sobre o projeto, considerando:

1. No seu conjunto, os esportes devem ofereCer igual oportuni-
dade de use a pessoas das varias faixas de idade e de ambos
os sexos.

2. Pelo_menos 5 dos 12 esportes que voce deve recomendar a co-
missao, devem constar da lista de esportes menores, segundo
definigao oficial (veja lista abaixo)

3. Justifique as suas razOes na base de:
a. importincia do tipo de esporte que voce recomenda.
b. apelo para a populagao geral ou para um grupo em particular.
c. fatores econamicos envolvidos.

4. Recomende 12 esportes, usando a lista abaixo. Voce tambim po-
de introduzir um esporte que nao esteja na lista.

Lista Oficial

Esportes maiores

futebol (soccer)
tenis
basquetebol
voleibc1
natacio
ski cross-country
ski aquatico
golfe
raquetebol
basebol
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Esoortes menores ou educacio fisica

arco e flexa
esgrima
hipismo
ciclismo
remo
ginistica
cooper
karate
patinacio no gelo
patim sobre rodas
tenis de mesa
alterofilismo
luta livre
alpinismo
boliche

EXERCICTO ESCRITO

p-ogramas especificos de
educacao fisica

221

Paga um relatorio apr-entando as suas sugest8es para a criacio
do Parque da Saude. Justifique o seu piano com base nos dados
sugeridos n pigina anterior.

2 4 1
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REVISM GUUMNICAL

0 ParticIpio
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0 participio se forma com as terminacCies -ado para os verbos
am -ar e em -ido para os verbos terminados em -er e -in.

fal-ar com-er part-ir
fal-ado com-ido part-ido

0 participio passado a usado:

a. Com ser para formar a voz passiva. Note que a voz.passiva
expressa o processo de uma aoao e o agents (doer) e clara-
mente expresso (indicado pela preposigio por) ou implicitol

Os carros sao lavadoc pale.) expregado.

The cars are washed by the siirvant.

A parade foci pintada pelos estudantes.
The wall was painted by the students.

Este material i fsito aqui.
This material made rare.

b. Com estar para expressar o resultado de lima acqo. Neste caso
o agents geralmente ndo vem expre..73o.

Os carros ostao lavados.
The cars are washad.

A parade esta pintada.
The wall is paintad.

0 materiel jg esta feito.
The material is already made.

c. Como adjetivo:

Acabado o filme, fomos para casa.

Os doces feitos em casa sio mitc bons.

Os soldados mortos na guerra foram homenageados.

Note que em todos os casos acima o participio passado funciona co-
:no adjetivo e portanto varia em genero e numero.
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Exercicio.

Zraduza:

1. My car is broken.

2. The windows we.a.closed before we arrived.

3. The man was treated by the doctor.

4. Portuguese is spoken here.

5. The aycicle was fixed by the father.

6. The dishes will be washed after dinner.

7. The merchandise was brought by the moving company.

8. The movie was seen by the whole class.

9. Paper is made of wood.

10. Paulo is late for class.

11. He was sent here by his father.

CIL

12. Given the circumst-nces, we agree with. htm.
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Formas irregulares do participio

1. Os verbos abaixo, a os derivados dales, formam o participio ir-
regularmente:

abrir
cobrir
encobrir
diner
elegez
ezcrever
descrever
descobrir
refazer
fazer
ver
vir
raver

aberto
coberto
encoberto
dito
eleito
escrito
descrito
descaberr.°
rafeito
faito
visto
vindo
revisto

par post°
compor composto
depor deposto
supor suposto
disror disposto
repor reposto

2. Os verbos abaixo tam dugs formas para o participio, sendo uma a
regular e a outra irregular:

aceitar
entregar
confundir
ganhar
gastar
pagan
matar

aceito - aceitado
entregue - entregado morrer morto - morrido

-confuso confundido

;render preso prendido

ganho ganhado
gasto - gastado
pago - pagado
morto matado

a. Usam-se as formas regulares quando vans acompanhadas dos verbos
ter ou haver, na voz ativa. Ex.:

Ele tinha aceitado a responsabilidade.
0 cargo tem entregado as cartas todos os dias.
Ele havia ma tado os animals.

b. Usam-se as formas irregulares quando vim acompanhadas dos verbos
ser ou estar, na voz passiva. Ex.:

Ele foi aceito no programa._
A carta sera entregue &manha.
Ele foi morto corn uma bala.
A conta ja estava paga.

c. Com o verbo confundir se usa a forma irregular corn o verbo estar
e a forma regular 03 verbos ser, ter e haver. Lx.:

Ele esti confuso com todo este barulho.
Nos tinh&mos confundido tudo.
Ele roi confundido pelos colegas.
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Exercicio.

I. Forme frases usando o participio dos seguintes.verbos:

1. escrever

2. di-um

3. ver

4. refazer

5. rover

6. descobrir

7. eleger

8. abrir

225

9. fazer

10. cobrir

11. encobrir

12. p8r

13. compor

14. depor

15. dispor

16. repor

...maf

II. Preencha os espacos em branco com a forma regular ou irregular do
verbo indicado em parenteses.

1. NOs ji tinhamos

2. Ele havia (ganhar) multo dinheiro na loteria.

3. Os alunos estavam

4. 0 bandido foi

Cpacarl pelos sapatos.

5. A policia ji tinha

(confundir) com a ezplicacio.

(matar) pela

(prender) os desordeiros.

6. Quando o medico cheqou o ladrio ja estava (morrer).

7r 0 Jose tinha CgastazI todo o seu dinheiro.
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8. Os sapatos da menina eram

9. 0 pacote foi

10. 0 argumento foi

11. 0 carro foi

12. A ma. dela tinha

13. As floras devem ser

14. Ele tinha

15. Ele sempre e

226

(prender) com fivelasi

(entregar) ao porteiro.

(aceitar) pelos jornalistas.

(pagan) na hora da compra.

(morrer) na vespera.

(entregar) par.a a moca.

(aceitar) nossos parabins.

(coniundir) corn seu irmio.

III. Preencha os espacos em branco corn o verbo em parinteses.

1. Os meninos tinham (deecobrix) os doces.

2. Os exercicios tinham qua ser (refazer).

3. Todos os exames foram ,rever) ni aula.

4. Ele tinha ( compor) misicas muito bonitas.

5. 0 president. foi (elecpr) por muitos votos.

6. 0 escritor tinha (descrever) a paisagem.

7. Voce ji tinha (ver) este filme?

8. A cidade estava toda (cobrir) pela neve.

9. Nosso pai estava muito (satisfazer)

10.

11.

12.

0 rei foi (depor) pelos revolucionirios.

muitas elegias.

todos os dias.

0 poeta tinha (compor)

Eles tem (vir) aqui

13. Estas cartas foram (escrever) hi muito tempo.

14. Os livros (repor) estavam na exqosicio.

15. (abrir) as urnas, os Irotos foram contados.

16. 7 tca o (diner) pelo nic Cdizerl
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0 Preterito mais-que-perfeito

0 pretirito mais-que-perfeito tem duas formas em portuguis:

a. A forma composta, formada do pretirito imperfeito de ter mais
o participio passado do verbo principal:

tinha falado
tinha comido
tinhamos partido
tinham

Pode -se usar haver no imperfeito ao inviis de ter, mas esta cons-
trugao a formal e pouco usada.

b. A forma simples forma-se substituindo-se a terminagio -ram do
preterito perfeito pelas terminagoes -ra, -ra, -ramos, -ram. Ex:

falara
falara
faliramos
falaram

comera
comera
comeramos
comeram

partira
partira
partiramos
partiram

Esta forma ocorre na linguagem escrita formal.

0 preterito mais-que-perfeito e usado para expressar um passado an-
tes de outro passado. Corresponde em inglis a I had talked (eaten,
left). Ex:

Quando eu cheguei ele ji tinha partido.
When I arrived he had already left.

Exercicio 1:

Complete as frases abaixo corn a forma composta e com a .simples do
preterito mais- que - perfeito do verbo em parentises. Ex.:

Ele tinha jantado

jantarta

(jantar) antes de nos chegarmos.

1. Voc2 ji (receber) a corresponancia?

Tt It ii It

It

2. N8s (ler) muitos livros em preparacio para o exame.

It H II n ti

3. Eu (desistir) da iddia antes de voce.
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4. N6s ja (escrever) a carta quando ele saiu.

3. Eu

I/

It

(pagar) a conta do telefone antes de it ao banco.

11 VI 11 11 II /I 11

6. Voce ja (entregar) as encomendas do Sr. Joao?

11 /1 11 11 I 11

7. Ele nos (dizer) tudo com detalhes.

=1I

11 I/ It /1

8. Eu (fazer) muitos favores a ele quando eramos amigos.

11 11 11 /I /I I 11 11

9. Paulo e Jose (vir) aqui primeiro do que eu.

10. Voce

11. Maria

12. Eu

(abrir) o presente e nem me disse nada.

(ser) a melhor a aluna da turma dela.

11 11 11 11 II

(par) muita confianca no nosso time.

13. Lticia e eu (ver) muitos filmes juntos.

14. 0 Renato ja (gastar) mass do que tinha.

I/ 9 11 11 II It 11

15. Alfredo deu muito mais do que (poder) dar.

I/ 11

16. Nos (cobrir) os mOveis com os lencOis que aches.

It It I1 I/ 11 I/ 11 11 11

17. Pedro nos disse que voce (aceitar) estas responsabilidades
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Que Maravilha

Li fora esti chovendo
Mas assim mesmo eu vou correndo
SO pra ver o meu amor
Ela vem toda de branco
Toda molhada e despenteada
Que maravilha
Que coisa Linda
Que e o meu amor

Por entre bancirios,
AutomOveis, ruas e avenidas
Ela vem chegando de branco, meiga
E muito timida
A chuva moihdndo o seu corpo
Que eu you abracar
E a gente no meio da rua
Tumulto no meio da chuva
A girar
Maravilha

Maria Creuza e
Toquinho
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LEITURA SUPLEMENTAR 230

0 inventor

Desde que a Terra e Terra, muitas especies animais
surgiram sobre a sua superficie.

Algumas sobreviveram ate os nossos digs, outras de-
sapareceram.

5 Apesar de sua pouca forga fisica, o homem conseguiu
sobreviver, vencendo os desafios da propria natureza e dos

outros animais.
Que fez o homem? Substituiu a forga fisica pela "for-

ga" da inteligincia, desenvolvendo a sua capacidade de in-

10 ventar, de criar. Para cada nova necessidade, uma nova so-
lugao, uma nova invengio.

Mas o homem nio parou ai: desenvolveu tambem a sua
capacidade de transmitir aos outros homens as coisas que foi

inventando, Na verdade, sio as capacidades de criar e de
15 transmitir que distinguem o homem dos outros animais. 0 ho-

mem pensa, raciocina, enquanto os outros animais agem apenas
por instinto.

Gragas ao seu &Orebro privilegiado muito mais de-
senvolvido do que o de qualquer outro animal -- o homem

20 de transformar dois de seus"quatro pes em maos. As mios
foram aperfeigoando-se, tornando-se cada vez mais capazes de
fabricar abrigos, instrumentos de defesa e de trabalho.

Assim, o homem, um dos animais mais fracos, tornou-se
progressivamente o finico capaz de transformar o meio em que

25 vtve,
Inventando, produzindo coisas, transformando o meio na-

tural, o homem foi criando cultura. Esta e mais uma das ca-
racteristicas que o distingue dos outros animais. Criar cul-
tura e isso: inventar, produzir coisas, transformar o meio

30 natural.
A cultura de cada povo se desenvolve de modos diferen-

tes, Em todas as culturas podem ser observadas, por exemplo,

diferentes atividades econamicas, sociais, politicas e reli-
giosas, diferentes usos e costumes, diferentes linguas.

35 A lingua, de inicio, era apenas falada. Mais tarde o
homem inventou a escrita. Isso permitiu que os virios povos
fossem registrando (escrevendo) o que faziam, o que pensavam,
como viviam.

E o homem continuou a inventar, a inventar, a criar cul-

40 tura, cada vez mais ripida e intensamente.
Uma das grandes invengoes do homem, a imprensa, causou

uma verdadeira revolucio: a sociedade humana entrou numa nova
era, num novo estigio de cultura, que se caracteriza atualmen-
te pelo importante papal ocupado pelos modernos meios de comu-

45 nicaceo.

Lingua Portuguesa: Telecurso
19 Grau,
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Jacaris ao Sol

Quinta-feira Seu Luis chegou em casa cansado do trabalho. Ele chega codas

os dias cansado do trabalho. Dona Ernestina recomendou-que limpasse os pis para

nio sugar o assoalho encerado da sala. Dona Ernastina pas a janta na masa. Os

dois sentaram a cameram. Jantam is seta. Cinco para as seta di fome em Seu Luis.

5 Dona Ernestina janta sam fome mesmo. Sete e trinta ligaram a TV. Vim a teleno-

vela das seta a trinta. SO nio hi talenovala das seta e trinta nos sibados e do-

mingas. As dez horns apagaram a TV, foram dormir. Seu Luis ronca quando dorme,

parece um serrate vagaroao, ela ji the dissa, ale sustenta que nio. Dona Ernes-

tina unca-se de cremes para dormir, exala odor de gordtra, brume& a lustrosa, uma

10 lesma. Saxta-faira Seu Luis chegou cansado do trabalho. Dona Ernestina recomsn-

dou qua limpasse os pis antes de entrar.na sala. Recomendacio supirflua; ale lim-

pa os pis autama%icamente, por reflex° condicionado. Cinco para as seta Seu Luis

gritou qua estava cam fome. Dona Ernestina respondeu qua o jantar ji is sair, nio

demorava nada. Ela tambim nio de ferro, trazar a Casa limp* cansa. Jantaram.

15 Ele tam a crises mania de sugar a sopa da colher, ruidoso como um essoco. Ela,

quando mastiga pio torrado, faz um barulhio de cavalo comendo milho.

Sete a trinta ligaram a TV. Mai sexta-feira houve um contratempo ales

nio puderam var direito a programacio do dia. Acoutece que chegou visita. Ainda

nio havia terminado a novels, a campainha soou. Dona Ernestina correu a guardar o

20 jornai qua fatlVa atirado sabre o sofi. Seu Luis, arrastando chinelos, foi atender.

Era o Isidoro cam a mulhar.

Oh, que surpresa! entrem, Ernestina, i o Isidoro. Quern a vivo sempre arta-

rece. Vai se levando. E por la tudo bem? A Lucia vai bem obrigado. Vamos passar

para ca. Nos estivamos vendo TV. Oh! como vio? tudo bem querida! Ernestina, des-

25 liga a TV, sim. Nio precisa? Ah, vocis tambim estio acompanhando? Eu acho que to-
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do mundo vi. Esti tio boa agora. Acho que no fim ele casa com ela: ela descobre

tudo mas perdoa. 0 padre nio pode dizer nada, ele soube o segredo em confissio.

E muito bom sim; creio ser o melhor. Tem uma imagem tio nitida! Qual? Ah, a uma

marca muito boa tambim. NOs vamos cntrar no consOrcio, para um a cores: a outra

5 coxsa! A Lucia vai bem obrigada; para satembro. Teve muita sorts sim, o Duca

um amor de rapaz. E, muito distinto, boa familia. Os negacios andam mein para-

dos. Nesta apoca do ano i normal. Tam havido certa retracio do mercado consu-

midor. Bonito o ponto deste tau blusio. Sim, tem de ser cam li grossa. Pois eu

nio contava cam a Ultima do &Slam, podia ter ganho bom dinheiro. Bem que o Pai-

n xoto me avisou. Nio viu a Ultima? Saiu na jornal de hoje na coluna politica.

Nio se recuperate mais do golpe. Ah, discordo, uao se pode deixi-los botar a

cabaca de fora. g ficil, conta os pontos ercorta. Cor-de-rosa a muito bonito,

mas au vi um maravilha forte que a espetacular: bam vivo, sabe. Vai stir caro;

sao varios noveloz. A Bolsa? Penso qua esta na hora de vender. Nio se atura can-
__

15 to propaganda; Ernestine, o qua a que tam agora no outro canal?

Quatro pares de olhinhos fixando escravizados o pequeno retingulo luminoso.

Incrustados nos rostos de pedra, absorvem, gulosos.

Sabonete Light perfuma a pale, tornando-a macia e aveludada. Um produto

genuinamente nacional. Sapatos Carcari, para gents jovem a dinimica. Romans que

20 triunfaram na vida campram automaveis. Ambassador. Vestivio, o cigarro dos homens

misculos, anuncia para amanhi, is vinte horas "0 Anjo Maldito". Sabio Fantistico,

o sabio da dons de casa qua nio a trouxa, anuncia o prOximo programa. Mios ao al-

to, isto a um assalto. Bum, bum, eu o avisei. Quern que vi tudo para o inferno,

muito bem, palmas para ele. A diligincia entrou no desfiladeiro, acenda a dinami-

25 te. 0 auditario levanta a mao. Hoje em dia nio se deve confiar cm ningiam; ela

pode ser uma espii. Vejam so os primios maravilhosos do Carni da Felicidade: duas

casas, dois apartamentos, oito autamaveis, cinquenta Sua carraira de crimes
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chegou ao fim: comics a rezar. No nosso entender, o ataque do Corintians, com a

-
contratacao de mais estas reforgos, deveri ji na prOxima semana Ernestina, faz

um cafezinho. Em absoluto, /llamado nenhum.

Foi deveras lamentival ter acontecido aquele desastre. 0 sangue gelou-lhe

5 nas veias. A culpa foi do Luis; se nio tivesse inventado a histgria, nio teria pin-

gado cafe no chio. "Faz um cafezinho, Ernestina." Viu no que deu? Ainda bem que nio

foi no tapete novo. Agora, amanhi vai ter de se matar para ver ee limpa a mancha.

A sua vida e tar de limpar esta maldita casa. A Ruts came feijio a arrota peru.

0 salto do sapato dela erranhou todo o sinteco. Amanhi e dia de dar brilho no assc:lho.

10 Como a Ruts esti gorda, devia fazer um regime. No lugar que ela sentou a poltrona

ficou afundada.

Sabo que o Isidoro esti bem de vida? Se mateu a negociar. Como o comercio

di dinheiro!

Por causa da visita foram dormir tarde. Sou Luis fez mentalmente a contabi-

15 lidada das horas de sono. Concluiu ter sofrido um deafalque. Suas nove horas de so-

ar3 sao sagradas.

Aos sibados sempre vio ao cinema. Nesse nio foram. Dona Ernestina estava can-

sada de encerar a casa. Ele passou a tarde ocupado lavando o carro. Resolveram ficar

em casa, vendo televisio, tem um musical muito bom. Aos sibados ela nio passa cre-

20 me no rosto. Justo conceder dolmans° i pile.

Nos damingos levantam tarde, vio a missa das ooze. Depois do almoso regado a

vinho, enquanto ela lava a louga, ele cochilamosofi da sala o jcrnal aberto so-

bre os joelhos. As tris e meia saem para visitar os parentes. A noite nio jantam.

tamam apenas cafe, empanturrados ainda do almoso e do chi da tarde. Se nic vio ao ci-

25 nama, ficam a ver TV. Dona Ernestina adora programas de auditOrio. Seu Luis aprecia

os filmes. Nesse domingo ele estava um pouco preocupado. No outro dia vence'una

promissciria qua tem de pagar. E segunda-feira.

Rubem Mauro Machado
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EXPRESSOES

I. Dona Ernestine respondeu que o jantar '1 is sair...
Dona Ernestine answered that the dinnes was ;almost ready

'about to be served

2. Ela tambim nio i de ferro...
Afterall she is not made of iron...

3. eles nio puderam ver direito a programaeio do dia.
... they couldn't see the day s programming well

4. Vai se levando.
Getting by.

5. Os negOcios andam meio parados.
Business is rather slow.

6. Pois eu nio contava com a Intim do dalar.
But I didn777i7GThe last increase in the dollar's rata.

7 Ah, nio! discordo, nio se pode deixi-los botar a cabeca de fora.
Oh, no! I disagree. You can't let them

8. Bern ue o Peixoto me avisou.
I should've known; Peixoto warned me.

9. Vai sair caro.
It'll turn out to be expensive.

10. Hoje em dia nio se deva cenfiar em ninguim.
Nowadays you can't trust anybody.

11. Em absoluto, incamodo nenhum.
Absolutely :..ot, no inconvenience at all.

Note-se que "em absolute a "absolutameate" em portuguas tem o sentido ne-
gativo, enquanto que mm ingles

-41- . Sabe que o Isidoro ester bem de vide?
Do you know that Isidore is well off?

Usos de ligar, desligar/acender, apagar:
1. Paulo liga (turns on) o radio, televisio, motor (carro, avian, barco, etc.

Maria desliga (turns off) o radio, televisao, motor (carro, aviao, barco, etc

2. Luis acende (turns on) a luz
(puts on) o fogo, a vela

Rute apaga (turns off) a luz
(puts off) o fogo, a vela
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EXERCfcIO ORAL

A. Perguntas

1. Como e a rotina do casal descrito no conto?
2. 0 que eles fazem depois do jantar?
3. 0 que aconteceu na sexta-feira?
4. Como a esposa o recebeu?
5. 0 que ela ela pensava enquanto preparava o jantar?
6. 0 que aconteceu quando viam televisio?
7. Como foi o diilogo entre os dois casais?
8. Eles se comunicavam? Sobre o que falavam?
9. 0 que eles comentaram quando casal se retirou?
10. 0 que Seu Luis e Ernestine fizeram no sibado a noite?
11. 0 que eles sempre fazem aos domingos?
12. Qual era a expectativa da segunda-feira?

B. Conversacao

1. Como Seu Luis e D na Ernestine sio caracterizados?
a. como tipos humanos
b. em seu relacionamento um com o outro
c. em sues atividades cotidianas.

2. 0 que faz estes dois personagens serem como sao? Eles sio ti-
picos de alguma sociedade?

3. No terceiro parigrafo,Seu Luis e D. Ernestine conversavam com
Isidoro e Rute. Por que o autor nio apresenta a conversagao
na forma tradicional de diilogo? Os quatro personagens estao
reslamente se comunicando neste diilogo?

4. 0 que o autor quer dizer com: "Quatro pares de olhinhos fixan-
do escravizados o pequeno retingulo luminoso. Incrustrados
nos rostos de pedra, absorvem gulosos."

5. As propagandas depois da novela continuam a prender a atengio
das quatro pessoas. Por que?

6. Por que o conto termina descrevendo a vide do casal? 0 que
descrito?

7. A que o homem esti sendo reduzido pela tecnologia moderna?
Como se di este processo?

8. Em que sentido o homem moderno esti mais livre ou menos livre
nas sociedades onde mais desenvolvimento tecnologico?

EXERCICIO ESCRITO

Faga um ensaio sobre o item 7 ou 8 de BATE-PAPO.
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EXERCICIO

Complete o dialog° do conto inventando as frases que faltam:

Luis Oh, que surpresa! encrem, Ernestina, e o Isidoro.

Isidoro Quern a vivo sempre aparece.

Luis Vai se levando. E por la tudo bem?

Isidoro

Luis A Lucia vai bem obrigado. Vamps passar pal:a ca. Nos estgvamos vendo TV.

Ernestine Oh! como vio?

Rute

Ernestine Tudo bem querida!

Luis Ernestina, desliga a TV, sim.

Rute

Ernestine Ah, vocis tambim estao acompanhando? Acho que todo mundo vg.

Rute Est tlo boa agora.

Ernestine Acho que no fim ele casa cam ela: ela descobre tudo mas perdoa.

Rute

Ernestine 0 padre nio pode diner nada, ele soube o segredo em confissio.

Isidoro

Luis f muito bom sim (o televisor); creio ser o melhor.

Isidoro Tem uma imagem tio nicida!

Luis Qual?

Isidoro

Luis Ah, a uma marca muito boa tambim.

Isidoro Nos vamos entrar no consOrcio, para um a cores: g outra coisa!

Ernestine

Rute A Lucia vai bem obrigada;

Ernestine

Rute Para setembro.
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. Rute Teve muita sorte sim, o Duca a um amor de rapaz.

Ernestina

Rute muito distinto, boa familia.

Luis

Isidoro Os neeicios andam maio parados.. Nesta ipoca do ano a normal. Tem havido
certa retragan no mercado consumidor.

Ernestina Bonito o ponto deste teu bluslo.

Run Sim, tem de ser com 11 grossa.

Luis

Isidoro Pois eu nao contava cam a Ultima do alar, podia ter ganho bom dinheiro.
Bern que o Feizoto me avisou.

Luis

Isidoro Nio viu a Ultima? Saiu no jornal de hoje na coll.= politica.

Luis

Isidoro Nio se recuptram mais do golpe.

Luis Ah, nio1 discordo, nio se pods deixi-los botar a cabega para fora.

Ernes tins

agi

Rute facil, conta os pontos e certa.

Ernestina

Rute Cor-de-rosa a muito bonito, mas eu vi um maravilha forte que a espeta-
cular: bem vivo, sabe.

Ernes tins

Rute Vai sair caro; sacs virios novelos.

Luis

Isidoro A Bolsa? Pens° que esti= hora de vender.

Luis

Nao se atura tanta propaganda; Ernestina, o que e que tem agora no ou-
tro canal?
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Pronomes reflexivos

ref lexivos

eu me
ele, sla se
nos nos
eles, ela5 se

238

1. A acio reflexive ocorre quando o use do pronome ref lexivo faz
corn que o sujeito da oracao seja ao mesmo tempo objeto. Com-
pare os dois exemplos:

a. Pedro feria o amigo dele.

sujeito obj. dir.

b. Pedro se feriu.

sujeito obj. dir.

a. Ele negou muitos favores a si mesmo.

sujeito obj. indir.

b. Lie se negou muitos favores.

--"4
sujeito obj. indir.

Zxercicio 1: (ver pigina 37)

2. 0 pronome_reflexivo segue determinados verbos, embora nio haja
ai ama acao reflexive clara como no caso anterior. Neste caso,
contudo, a ace° Pica cam o sujeito sem poder passer pare um obje-
to. Este tipo de pronome raro na linguagem falada mas normal-
mente aparece na escrita. Ex.:

Eu me arrependi de ter saido de casa.

Exercicio 2: (ver pigina 73)

3. Usa-se o pronome ref lexivo quando hi reciprocidade de ,;io. Cor-
responde em inglis A construclo "each other". Ex.:

Eles se encontraram depois de muitos anos.
(They met each other after many years)

Exercicio 3: (ver pigina 74)
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Alem de aparecer como pronome reflexivo, o se ainda ocorre como
sujeito indeterminado e mo particula apassivadora.

_. Como su:eito indeterminado
:on you,':hey, one, people
to do".
Neste caso, o verbo sempre

%It

o se corresponce a :onszrucao
am occrrenc.as acmo "One knows that

ester no singular. Ex.:

You can't hear anything from here.

3ao se ?ode ouvir nada daqui.

Exercicio 4: (ver ?Igina 75)

.. Como ?art5.cula apassivadora, o se participa na forr
?assiva. Ex.:

Falam-se muitas 15:nguas nesta cidade.

(Muitas linguas sao faladas nesta cidade)

Aluga-se case.

(Casa 3 alugada)

Exercic
_

io (ver ?Igina 75)
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Exercicio 1:

Transforme as frases abaixo em orac6es reflexivas conforme o modelo:

Pedro feriu o amigo dale durante a luta.

Pedro ae 4exia du/tante a Eata.

1. NOs divertimos os nossos convidados na festa.

2. Eu obriguei os alunos a lerem o livro todo.

3. Eles encarregaram.o vizinho de cuidar da casa.

4. Voce" escondeu os presentes debaixo da cama.

5. No fim do film. o artista principal matou o chefs dale.

6. 0 politico projetou muito seu programa durante a campanha eleitoral.

7. 0 patrio prontificou os empregados a nos ajudar.

8. N6s levantamos nossos filhos bem cedo todos os dias.

9. Eles mudaram a mobilia de caminhio.

0

10. Ele propos a si mesmo a fazer4que pudessa.

11. Voci convenceu a si mesmo de que a preciso trabalhar :naffs.
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Exercicio 2.
?rGecha os espagos em branco com o verb° e o pronome reflexivo em
parintsses.

1. 0 Alfredo (orgulhar-se) de ser muito inteli-
gents.

2.

3.

N6s (queixar-se) muito do barulho da rua.

Vocis (lembrar-se) de que hoje i o eniversi-
rio dale?

4. Eu (esquecer-se) completamente de que voce vinha
aqui hoje.

5. Os convidados nio (despedir-se) de n6s antes
de sairem.

6. Eles (encontrar-se) em grandes dificuldades
financeiras.

7. 0 Joiozinho (parecer-se) muito com o pai dele.

8. Was
fego.

9. Eles procuraram
empregados.

10. Eu

(demorar -se) a chegar por causes do tri-

(entender-se) cam osnoyos

(decidir-se) nio levantar tio tarde.

11. Quando as noticias chegaram ales (sentir-se)
muito tristes.
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Exerci.cio 3.

Traduza:

1. Maria and Roberto looked at each other for a long time.

2. We helped each other with the reading.

3. The republicans and the democrats attacked each other during the
meeting.

,A=11

4. They huged each other like old friends.

3. They understand each other very well.

Face frases com os verbos indicados abaixo, na forma reflexive, manten-
do o sentido de "each other".

1. cumprimentar

2. aplaudir

3. apresentar

4. connecer

3. escrever

6. ver

7. encontrar

8. elogiar

9. odiar

10. enfrentar
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Exercicio 4.

Reescreva as (rases abaixo substltuindo o sujeito expresso pelo sujei-
to indetermlnado se, conforme o modelo:

NOs nio podemos ouvir nada daqui.

Nao se pode ou it nada daqui.

1. Eles nio comem bem nesta cidade.

2. A gente nunca sate se vai chover ou aio.

3. As pessoas nunca estio satisfeitas com o que tem.

4. Elea esperam quo as solucaes sejam boas.

5. Hoje em dia as pessoas falam muito sobre tecnologia.

6. Antigamente eles ouviam muitas coisas desagradivels.

7. Eles 3i podem compreender o que estamos falando.

8. Depois da greve as pessoas contavam com nossa ajuda.

9. Daqui a gente ve toda a parte sul da cidade.

10. Eles ji conhecem a ideia do prefeito.
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Exekci:olo 5.

Passe as (rases abaixo para a voz passiva corn o pronome reflexive se,
conform_ o modelo:

As traducOes sio fe:.zas corn muizo cuidado.

Fazem-se traducOes corn muito cuidado.

1. Tudo a indicado atravis de cOdigos.

2. Muitos assuntos foram debatidos na reuniio.

3. Os carros sio vendidos rapidamente.

4. Este revista 6 encontrada nas bancas de jornais.

5. Os anincios sio feitos pela televisio.

6. Todo mis novas escolas sio inauguradas.

7. :uitos pedidos foram feitos ao nresidente.

3. Muita carne de primeira qualidade 6 consumida neste restaurante.

9. 0 problema 5 resolvido quando ele aparece.

10. 0 esforco dele foi muito bem recompensado.

11. Cheques pessoais sio aceitos neste hotel.

12. As comidas de mar sio compradas em quantidades enormes.
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MUDS ICA

Fica mal com Deus

Pica mal com Deus
Quern nio sabe dar
Fica mal comigo
Quern nio sabe amar.

Pelo meu caminho You
Vou como quern vai chegar
Quem quiser comigo it
Tem que ter pra dar
Vida que nio tem valor
Homem que nio sabe dar
Deus que se descuide dele
Jeito a gente ajeita
Dele se acabar.

Geraldo Vandre

Porta Estandarte

Olha que a vida tio linda
Se perde em tristezas assim
Desce o teu rancho cantando
Essa tua esperanga sem fim
Deixa que a tua certeza se
Se faga do povo a cangio
Pra que o teu povo
Cantando o teu canto
Ele nio seja em vio.

Eu you levando a minha vida enfim
Cantando, que canto sim
E nio cantava so nio fosse assim
Levando pra quem me ouvir
Certezas e esperangas pra trocar
Por dores.e tristezas que bem sei
Um dia ainda vio findar
Um dia que vem vindo
E que eu vivo pra cantar
Na avenida girando estandarte
Na mio pra anunciar.

Geraldo Vandri e
Fernando Lona
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LEITURA SUPLEMENTAR

Procura-se Um Amigo

Nio precisa ser homem, basta ser humano, basta ter
sentiment°, basta ter coracio. Precisa saber falar e ca-
lar, sobretudo saber ouvir. Tem que gostar de poesia, da
madrugada, de eissaros, de sol, da lua, do canto dos ven-
tos e das cangoes da brisa.

Deve ter amor, um grande amor por alguem, ou entio
sentir falta de nao ter este amor. Deve amar o proximo
e respeitar a dor que os passantes levam consigo. Deve
guardar segredo sem se sacrificer. Nao a preciso que se-
ja de primeira mio, nem it imprescindivel que seja de se-
gunda mao. Pode jg ter sido enganado, pois todos os a-
migos sio enganados. Nio a preciso qua seja puro, nem
que seja de todo impuro, mas nao deve ser vulgar. Deve
ter um ideal e medo de perde-lo e, no caso de assim nao
ser, deve sentir o grande vazio que isso deixa. Tem que
ter ressonincias humanas, seu principal objetivo deve ser
o de amigo. Deve sentir pena das pessoas tristes e com-
preender o imenso vazio dos solitgrios.

Deve gostar de criangas e lastimar as que nao pude-
ram nascer. Procura-se um amigo para gostar dos mesmos
gostos, que se comova quando chamado de amigo. Que sai-
ba converser de coisas simples, de orvalhos, de grandes
chuvas e das recordagOes da infincia. Precisa-se de um
amigo para nao enlouquecer, para contar o que se viu de
belo e triste durante o dia, dos anseios e das realiza-
g8es, dos sonhos e da realidade. Deve gostar de ruas de-
sertas, de pogas de aqua e de caminhos molhados, de beira
de estrada, de mato depois da chuva, de se deitar no ca-
pim.

Precisa-se de um amigo que digs que vale a pena vi-
ver, nao porque a vida a bela, mas porque jg se tem um a-
migo.

Precisa-se de um amigo para se parar de chorar. Pa-
ra nao se viver debrugado no passado em busca de mem6rias
perdidas. Que bata nos ombros sorrindo e chorando, mas
que nos chame de amigo, para ter-se consciencia de que ain-
da se vive.

FGLHA DE SAO PAULO
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Jacares ao Sol

VOCA.BULARIO

acompanhar (v.) to follow
apreciar (v.) 1:n esteem, value, appreciate
afundar (v.) to sink .

arranhar (v.) to scratch, scrape
arrastar (v.) to drag
arrotar (v.) to burp, belch
assoalho (s.m.) wooden floor
atirar (v.) to throw, cast, shoot
aveludado (adj.) velvety, soft, smooth.

(veludo: velvet)
aturar (v.) to tolerate, put up with,

endure
auditOrio (s.m.) audience, assembly,

auditorium. Programa de auditorio:
show before studio audience

barulho (s.m.) noise
blusao (s.m.) overblouse
Bolsa (s.f.) stock market, purse
campainha (s.f.) door bell
canal (s.m.) chantl
carreira (s.f.) career, run, running
chinelo (s.m.) house slipper
cochilar (v.) to doze
confiar (v.) trust
contabilidade (s.f.) accounting
contratacao (s.f.) contract, agreement,

hiring
contratempo (s.m.) mishap
culpa (2.f.) fault, blame, guilt
demorar (v.) dalay
desfalque (s.m.) wabezzlement
desfiladeiro (a.m.) pass, gorge
deveras (adv.) indeed, truly, really
diligincia (s.f.) stagecoach, diligence
distinto (adj.) distinguished
empanturrar (v.) to cram, stuff, gorge

(with food)

encerar (v.) to wax, polish
escravizar (v.) enslave
esgoto (s.m.) drain, sewer
espiao, espia (s.m.f.) spy
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exalar (v.) to emit, emanate
gelar (v.) to freeze
gordura (s.f.) fat, grease
incomodo (s.m.) inconvenience, nuisar:e
incrustar (v.) to encrust, embed
justo (adj.) right, fair
la (s.f.) wool
lesma (s.f.) slug, snail
louca (s.f.) china, chinaware
macio (adj.) soft
mancha (s.f.) stain, spot, speck
maldito (adj.) damned
maravilha (s.f.) color fuchsia, marvelous
marca (s.f.) brand, mark. !Urea Regis

trada
mastigar (v.) chew
milho (s.m.) corn
nitido (adj.) sharp, clear, vivid
novelo (s.m.) ball of yarn
palmas (s.f.) applause
pao tornado (s.m.) toast
pale (s.f.) skin, fur
pingar (v.) to drip
poltrona (s.f.) armchair
ponto (s.m.) stitch
primio (s.m.) prize
promissoria (s.f.) omissory note
reforco (s.m.) reinforcement
regar (v.) irrigate
regime (s.m.) diet
retracao (s.f.) retraction
salto de sapato (s.m.) shoe heel
serrote (s.m.) handsaw
sinteco (s.m.) varnished wooden floor
soar (v.). to sound, ring
sugar (v.) to suck, slurp
sujar (v.) to dirty
telenovela (s.f.) soap opera
trouxa (adj.) fool. (s.f.) bundle )f

clothes
untar (v.) to oil, grease, anoint
veia (s.f.) vein
vencer (v.) to win, come due


